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Jaro 8  N-ro 2 (41)  Organo de Sunda Esperanto Agado aprilo 2009 

Ponto i nätversion 
 
På senaste årsmötet presenterade styrelsen sitt förslag att 
skicka Ponto som bilaga med e-post i stället för som hit-
tills på papper till er som så önskar. Ett 10-tal medlemmar 
anmälde sig genast till detta. 
 
Fördelarna är stora: 
 
Föreningen spar pengar på papper, kopiering, kuvert och 

porto. Detta är viktigt eftersom vi har svårt att få budgeten 

att gå ihop. 

 

Vi agerar med miljöansvar. 

 

Vi spar arbete genom att färre tidningar behöver tryckas 

och distribueras. 

 

Som läsare får du Ponto rykande färsk, ca en vecka tidiga-

re än med pappersversionen.  

 

Du läser tidningen i färg och kan förstora bilder och text 

om inte läsglasögonen hänger med. 

 

Du kan läsa tidningen även när du är bortrest om du har 

tillgång till internet. 

 
Vill du vara med? Anmäl dig till sten@agado.net 
 
Givetvis får du som saknar dator och internet tidningen 
som tidigare i pappersversionen. 
 
Tack till er som redan anmält er! 
 
     Sten Svenonius 

Alternativa  
festo-tago de la 

konstitucio 
 

La 5-an de junio  

14 – 20 h. 
 
Tomsgårdsvej 34, 2400 
Kopenhago NV. 
 
Tiu ĉi aranĝo okazos 
kunlaborante kun la 
kulturdomo, tial jen 
ebleco sperti diversajn 
distraĵojn. DEA kaj KEK 
havos budon aŭ en la 
klubejo aŭ en la parkejo 
en Birkedommevej (laŭ 
la vetero). 
 
Horoj 15.10: Amir  
Hadžiahmetović 
muzikumos en la parkejo 
en Birkedommevej. 
 
Estu bonvenaj! Ni 
montru, ke Esperanto 
jam vivas! 
 
      Betty Chatterjee 
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La Folio  
Klubo Esperantista de Malmö    
 

 

Jaro 81  N-ro 2 (710)     Fondita en 1906 
>>ĉiam antaŭen<<   

 

 

 
Malmö Esperantoförening      
Kronetorpsg 94, SE - 212 27  MALMÖ 
Tel 040-26 31 94  Bankĝiro: 353-0383  

Prezidanto:  
Sten Svenonius    sten@agado.net  
Tel 040-19 14 77 

EL LA  KLUBA VIVO 
 
La biblioteko 4.2 
Ni daǔrigis la iom pezan laboron pri ordigo de la 
libroj en nia biblioteko. 
 
Viva gazeto 18.2 
Asta redaktis nian ”Viva gazeto”, kiu kiel kutime 
havis varian enhavon, ekz. kuriozaĵojn pri Islando, 
poemojn pri amo kaj printempo, diskutindajn mal-
möajn stratojn, dokumentan filmon pri la fama foto-
grafisto Sune Jonsson kaj parolon pri la retrospektiva 
ekspozicio de liaj bildoj en la Arta halo. 
Krom Asta ankaǔ Gerd, Gulli, Gertrud, Åke kaj Per-
Olov kontribuis al la amuza vespero. 
 
Jarkunsido 4.3 
La prezidanto bonvenigis la ĉeestantojn kaj malfer-
mis la kunsidon, post kio sekvis honorigo de niaj 
forpasintaj membroj Sigurd Olsson kaj Kjell Pers-
son. 
 
Jenaj elektoj okazis: 
Prezidanto por la jaro 2009: Sten Svenonius 
2 estraranoj kaj 1 anstataǔanto por 2 jaroj: Alf Mo-
bark kaj Gerd Rodén respektive Kim J:henriksen 
Revizoroj kaj anstataǔantoj: Agneta Lund kaj Ulla 
Ullfors respektive Elsy Lindblom-Vel kaj Asta  
Schaedel 

Studkomitato kaj studsekretario: 
Sten Svenonius (sekr.) kaj Kim J:henriksen 
Informa komitato kaj informa sekretario: 
Per-Olov Johansson (sekr.), Kim J:henriksen, Agneta 
Lund, Alf Mobark kaj Albert Vel 
Programkomitato kaj programsekretario: 
Gerd Rodén (sekr.), Gertrud Lund kaj Asta Schaedel 
Diversaj funkciuloj: 
Redakta komitato por La Folio/Ponto: Karin Lind-
quist kaj Sten Svenonius 
Teknikaj aferoj pri Ponto: Per-Olov Johansson, Ulla 
Ullfors kaj Albert Vel 
Biblioteko kaj arkivo: Per-Olov Johansson kaj Sten 
Svenonius 
Bild- kaj fotokomitato: Alf Mobark kaj Per-Olov 
Johansson 
Komputilaj aferoj: Sten Svenonius 
Gazeteltondantoj: Alf  Mobark por SDS, Albert Vel 
por SkD kaj Ulla Ullfors por Ystad Allehanda 
Kolektanto kaj gluanto de eltondaĵoj: Per-Olov Jo-
hansson 
Prizorganto de la klubejo: Per-Olov Johansson 
Elektoprepara komitato: Per-Olov Johansson 
(kunvokanto) kaj Ulla Ullfors 
Komitato por la printempa festo 18.4: 
Karin Rylander (kunvokanto), Maria Rebeggiani kaj 
Per-Olov Johansson 
Kafkomitatoj: 21.1 Per-Olov Johansson, 4.2 Karin 
Lindquist, 18.2 Per-Olov Johansson, 4.3 Karin Ry-
lander, 18.3 Gertrud Lund, 1.4 Karin Rylander kaj 
Per-Olov Johansson (aǔkcianoj: Alf Mobark, Sten 
Svenonius, Agneta kaj Gertrud Lund), 29.4 Ulla Ull-
fors, 13.5 Elsy Lindblom-Vel kaj Albert Vel. 
 
La prezidanto faris raporton pri sukcesaj semajnfinaj 
kursoj, kiuj okazis en la klubejo 31.1 kaj 14-15.2, pri  
la DEA-kongreso 25-26.4 kaj pri reta sendado de 
Ponto al kiu 10 membroj aliĝis. Per tio ni ŝparas mo-
non, laboron, naturon kaj la membroj ricevas la ga-
zeton nun semajnon pli frue ol per la papera versio. 
 
La prezidanto esprimis dankon al ĉiuj kiuj laboris 
por la klubo kaj fermis la kunsidon. Post la kunsido 
Sten Svenonius gvidis lingvan kvaronhoron. 
 
La biblioteko 18.3 
Ankoraǔ unufoje ni estis okupataj en la biblioteko 
kaj certe ni bezonas rekomenci tiun laboron dum la 
aǔtuno. 
 
Aǔkcio 1.4 
La forvendo de libroj per aǔkcio iris glate sub la gvi-
do de Alf Mobark, kaj la mono ricevita estas bonve-
na. La estraro dankas ĉiujn donacintojn kaj aĉetin-
tojn pro la malavareco. 
             Gertrud Lund 
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Kontaktilo 
 

Membrogazeto de K.E.K  

Konversacia Esperantista Klubo 

 Kopenhago 
            N-ro 2 (680)  2009  73 a-jaro  

Ek de la 3-a ĝis la 6-a aprilo okazis la 2-a Mezorienta Esperantista Kunveno en la turkia urbeto 
Izniko. Alvenis 40 esperantistoj el 16 landoj : Belgio, Kroatio, Danio, Francio, Germanio, 
Hispanio, Italio, Irano, Israelo, Latvio, Nederlando, Pollando, Serbio,  Svislando, Turkio kaj 
Usono. 
La aranĝantoj gastemece prizorgis nin per belegaj ekskursoj en Izniko kaj Bursa (la iama 
otomana ĉefurbo), interesaj prelegoj kaj viglaj distraĵoj. Post la kunveno okazis postkongreseto 
en Istanbulo. 
 
Niaj afablaj kaj gastemaj turkiaj samideanoj vigle agadas por la kreskado de la landa movado. Ili 
esperas, ke aliaj esperantistoj pripensos viziti ilin en Turkio.  
 
Mi estis la sola partoprenanto el Skandinavio, kaj mi prelegos pri miaj belaj spertoj de la 
kunveno montrante kelkajn el la 353 fotoj kiujn mi hejmenportis. 
 
La prelego okazos la 8-an de junio je la 19.30-a en la kopenhaga klubo, Tomsgårdsvej 35, 2400 
Kopenhaga N.V. 
 
         Betty Chatterjee  
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Raporto de la SEA-renkontiĝo 21.3 2009 ĉe KEK en Tomsgårdsvej 35, 
Kopenhago NV 
  
Ĉeestis: Jytte Sunekær, Ileana Schrøder, Jill Hilford, Sten Svenonius, Ann-Louise Åkerlund, Tara 
Gregers,  Per-Olov Johansson, Betty Chatterjee, Arne Casper-Mortensen, Dan Palm, kiuj 
reprezentis DEA: 2, KEK: 3, Malmö: 2  kaj Helsingborg: 3. 
Ni komencis je horo 11.15 kaj finis je 15-a horo. Ni paŭzis duonan horon. 
  

1.      Elektoj:  Gvidanto: Betty.  Protokolanto: Jytte 
2.      Raportoj pri la pasinta periodo. 

Socia forumo en Malmö: SEF kaj DEA kunaranĝis. Oni spertis respekton pri Esperanto, ĉar ili 
havis problemojn traduki. 
Malmö havis bonan kontakton kun la biblioteko. Oni suplementas pri anoncado en la reto. 
Forumo de Baltaj Landoj pri NGO okazis en Helsingør. Ileana partoprenis nome de DEA kaj EEU. 
Partoprenis  120 reprezentantoj de la Baltaj landoj, la dana kulturministro kaj reprezentantoj de 
Nordisk Rådet. – Ileana ĉeestis en la grupo pri vivlonga instruado kaj ricevis informojn pri subven-
cio al instruado kiun la landoj povas ricevi pere de la projekto Grundtvig. Alia ebleco estas inviti 
eksterlandan volontulon  dum 3 semajnoj. 
Lund: De Anna-Maria Lange Ann-Louise ricevis leteron, ke Kristina Takman estas la prezidanto. - 
Oleg instruis Esperanton en la universitato. Li ne sciis pri agado.net, sed ek de nun havas pli da 
tempo esti inter ni. 
KEK jam kaj en PONTO kaj en la listo amplekse raportis. Ĉiulunde ni kunvenas laŭ fiksita 
programo. Du kursoj funkcias. Partoprennombre ni iomete malkreskis. Povus esti kaŭzita de nia 
”fifama kvartalo”, kaj ke DEFA ne plu estas en la grupo. 

3.      Laborplanoj/agado en la kluboj. 
Malmø raportis pri avantaĝo de sendrata komputilado kunlabore kun la loka biblioteko, de 

Kirseberg. En ties hejmpaĝo aperas informoj, kiujn la klubo prezentas al ili. Sten 
rekomendis nin en la klubo havi tian rimedon. Eblas ankaŭ per SKAJPO komuniki. 

Aktuale KEK havos prelegon pri Vikipedio de Rut. Ĵus Regin prezentis al ni pri mirindaj eblecoj 
por esperantistoj ĉe la interreto. Ni celas bonajn programojn por la ĉiusemajnaj kunvenoj. La 
internacian integriĝ-tagon de la komunumo ni daŭre gardos per budo. En majo estas kulturaj tagoj 
en nia kvartalo, 5-an de majo estos malferma tago. DEA skizis sian partoprenon. 
Sten petis nin pripensi havi kunvenojn kelkfoje dum tagoj anstataŭ nur dum vesperoj. 
Lund havos aranĝojn 6. aprilo, 12. majo kaj 14. junio. 
Helsingborg kunvenas en kafejo ĉiun 3-an sabaton . Ekskurso en la malnova urboparto okazos la 13
-an de junio. 
En Odense Liss-Lotte ĉiusemajne instruas en civitana domo. 
KEK nun en Tomsgårdsvej 35 ricevis tre agrablajn ĉambrojn. Esperanto-Domo pagas la luon. 
Malmø  havas la eblecon krom en la klubejo ankaŭ kunveni en Kvarnby Popol-altlernejo, kie oni 
estas pozitiva al Esperanto. 

4.      Kursoj kaj aranĝoj 
Oleg en la angla anoncis pri E-kursoj per dissendolisto de la universitato. Kvarnby ofertas 
distanckurson. Dan klarigis pri la diversaj manieroj akiri kurson. ”First Class” estas iom 
komplika instali. La franca Ipernity eble estas pli facila. Viko-programo ne bezonas registriĝon. 
Lernu.net havas siajn retkursojn. Sten, Dan kaj Ileana pritraktos la aferojn. 
5.      Ponto kaj agado.net 
Malmö nun ofertas ankaŭ nurreten elsendadon.Agado.net eble povos esti pli facila por uzantoj. 
Kiel enmeti fotojn? Dan kaj Sten kune esploras la aferon. 
6.      Ekstera informado 
Rekomendi Esperanton ĉe la politikaj instancoj, ni havas unikan eblecon. Certe multaj sekvis la 
evoluon ĉe la usona ”Change org.” de kiam Obama kandidatiĝis kiel prezidanto. Li petis pri 20 
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Barbro mankas al ni 
 
Barbro Haraldsson mortis la 22-an de marto, 88-jara. Ŝi estis ege vigla homo kaj esperantisto, 
kiu tre ŝatis vojaĝi kaj ĉiam aktive partoprenis nian kluban agadon. Ŝi gvidis kursojn kaj di-
stris nin dum niaj renkontiĝoj per diversaj ludoj kaj lerte elpensitaj artifikaĵoj. 
 
Krome ŝi ofte kaptis la okazon informi pri esperanto, ekzemple per leteroj al redaktoroj de 
diversaj gazetoj, per proponoj pri demandoj por konkursoj kiel Jeopardy, same kiel per ofer-
toj pri kursoj al kolegoj instruistoj kaj aliaj. 
 
Ni neniam forgesos niajn diskutvesperojn ĉirkaŭ la kuireja tablo de Barbro, kiam ŝi regalis 
nin per delikataj sandviĉoj kaj amuzaj rakontoj el sia longa kaj interesa vivo. Povus temi pri 
la vojaĝo al Usono kaj Ha-
waii en la junaĝo, pri la labo-
ro kiel ”au pair” en Francio 
aŭ kiel stevardino en longdis-
tancaj aŭtobusoj sur la eŭro-
pa kontinento, pri travivaĵoj 
kiel posedanto de kaprica 
aŭtomobilo kune kun amiki-
no en Gotenburgo aŭ pri par-
topreno en diversaj esperan-
toaranĝoj kaj kongresoj. Eble 
la plej grava el tiuj lastaj estis 
la UK en Pekino en 1986. 
 
Barbro postlasas grandan 
breĉon en nia vico. Ni me-
moros ŝin kun ĝojo kaj dan-
kemo. 
 
Klubo Esperantista de Hel-
singborgo 
Ann-Louise Åkerlund 

Marie, Helga kaj Barbro  

ideoj, kiujn ordinaraj homoj povis laŭ enketila sistemo voĉdoni. Feliĉe Esperanto 
atingis la 20-an lokon laŭ teksto verkita de Oleg. 
Nun ni ankaŭ en la eŭropa regiono starigis similan enketon en la kadro de EU. Ni 
havas eblecon voĉdoni, eĉ en la diversaj landoj. Estas iomete temporaba sin instali por 
tio, kaj Ileana ofertas fari la agon por aliaj. Ŝi nur bezonas permeson kaj la retadreson 
de tiuj. Kaj ili poste ricevas la konfirmilon, kiun ili povas forigi. 
Kultura Esperanto-Festivalo: Jytte kiel ano de la teamo povis raporti, ke aliĝis 13 el 
Rusio, 6 el Afriko (ricevis invitilojn) kaj aliaj eksterlandanoj. 12-an de aprilo Kim 
muzikumos en lernejo en Helsingør. Li ofertas prelegojn al la lernejoj. - Kelkaj el ni 
intencas veni kelkajn tagojn, sed oni atendas la programon kaj timas nuligon. 
7.      Ceteraj demandoj. 
Ileana ricevis de Wonderful Copenhagen oferton pri helpo por okazigi UK en 
Kopenhago en la jaro 2014. Ili certe trovis pri ni en la reto. Venis nova kongresejo en 
Vasbygade. Pri la anoncado ili havis allogajn manierojn, kaj ni kune interkonsentis esti 
pozitivaj al tiu evt. evento. 
  
Ni ankaŭ diskutis pri Bjalistoko kaj la vojaĝo tien. 
  
8.      Venonta SEA-kunsido 
Sabaton la 17-an de oktobro 2009 en Helsingborgo. 
                                                                                      Raportis Jytte 
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Klubo Klubo Klubo Klubo     
Esperantista     Esperantista     Esperantista     Esperantista         
de de de de     
HelsingborgHelsingborgHelsingborgHelsingborg    

 

Klubo  

Esperantista  

de  

Lund 

kiel anstataŭanto. Barbro fariĝis anstataŭanta 
revizoro. 
 
Dum la jarkunveno ni decidis pri klubaj 
renkontiĝoj, plej verŝajne en la biblioteka kafejo 
kiel kutime, 22/8, 19/9,17/10 kaj 21/11 je la 
13.30a horo. Povas esti ke okazos ŝanĝoj. Do, 
se vi volas partopreni, bonvolu kontroli ĉe mi, 
ĉu kaj kie ni havos renkontiĝon. Nia kurso 
rekomenciĝos lunde la 22-an de aŭgusto en la 
Verdandi-domo. 
 
Momente ni laboras pri la tekstoj por la prome-
nado en malnova Helsingborg la 13.6. Vi ĉiuj 
estos kore bonvenaj partopreni nian ekskurson. 
 
Gvidata promeno tra malnova Helsingborg 
Ni renkontiĝos en la placo antaŭ Knutpunkten 
je la 11-a horo sabate la 13-an de junio. La pro-
menado daŭros 3-4 horojn, depende de kiom 
multe ni babilas kaj kiom longe ni piknikas. 
Kunportu ion por manĝi kaj trinki, ni planas 
havi paŭzon apud Kärnan. 
 
Vi estas bonvena anonci vian partoprenon al mi 
per retpoŝto (al_akerlund@yahoo.se) aŭ per 
telefono (042-291262). Aŭ nur alvenu 
ĝustatempe kaj serĉu flageton kun verda stelo 
sur la malgranda placo. 
 
    Ĝis revido! 
    Ann-Louise 

Printempajn salutojn! 
 
Hodiaŭ mi partoprenis la funebran solenaĵon 
okaze de la forpaso de nia kara Barbro 
Haraldsson. Ĝi tamen estis sufiĉe serena, kun 
printempaj himnoj kaj vortoj pri espero kaj 
revivigo. Barbro ne plu povas labori kune kun 
ni, sed ŝi povas inspiri nin kaj ĝojigi nin kiam ni 
pensas pri ŝi. 
 
La kluba laboro pro diversaj kaŭzoj iom lamas. 
Fakte, kelkaj el niaj planitaj renkontiĝoj ne 
okazis pro diversaj kaŭzoj, ekzemple la 
estrarkunveno de SEF en Stokholmo 14-15 de 
marto. Sed nian jarkunvenon ni havis en 
Folkrörelsearkivet, kie la tiea oficisto speciale 
aranĝis malgrandan ekspozicion de esperantaĵoj 
okaze de nia kunveno. La nura ŝanĝo en nia 
estraro estis ke Lena anstataŭas Barbro kiel 
estrarano, kaj Annika prenis la lokon de Lena 

Saluton LEK-anoj! 
  
Mallonge pri tio kio okazis en nia klubo ĝis 
nun dum 2009: 
La 8-an de januaro ni ordigis niajn librojn ĉe 
Sensus. 
La 12-an de februaro Kristina Takman i.a. 
raportis pri SEF-renkontiĝo en Stokholmo. 
Ni ricevis noveldonitan ”Ŝlosilo”-n kaj sved-
lingvan informilon ”eniro al Esperanto” 
La 23-an de marto okazis jarkunveno. Nove-
lektita prezidanto estas Allan Ljungstedt. La 
jarkotizoj estas senŝanĝaj. 
  

Venontaj kunvenoj: 
Ĵaŭdo la 16-an de aprilo 
Lundo la 11-an de majo 
Dimanĉo la 14-an de junio, je la 13-a horo, es-
tas pikniko ĉe Else-Britt kaj Allan Ljungstedt 
en Genarp. Kontaktu unu la alian por komuna 
veturo. 
  
Dum estrarkunveno, la 2-an de marto, nin vizi-
tis Ann-Louise Åkerlund. 
  
Kerstin Rohdin atentigis ke la teatraĵo de Ha-
rold Brown ”La Pesto” estas tradukita al 11 
lingvoj. Ŝi ĝin rekomendas por legado en stud-
grupoj. 
  
Laste, ne antaŭe raportite: la 14-an de dec. 2008 
kolektiĝis en Sensus 19 personoj por jula ku-
nestado kun laŭtradicia programo. 
  
Bonvenon al niaj renkontiĝoj! 
                                                      La estraro de LEK 
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PROGRAMO EN MALMÖ 
  
Merkrede 29.4 Eĉ esperantistoj kapablas ŝerci (pri vortludoj en Esperanto)  
   Nin  vizitos rusa esperantisto Alexander Melnikov, d-ro de filologio. 
                            Venu renkonti tre interesan person! 
 
Merkrede 13.5 Ordinara kunsido. Tagordo sur paĝo 2 en n-ro 1-2009 
 
Sabate 15.8  Tago de la Asocioj – Föreningarnas dag, Malmöfestivalen 
 
Sabate 29.8  La bicikla grupo informos en la urbo.  
                            Bv kontakti Sten Svenonius tel. 19 14 77, se vi volos partopreni 
 
Dimanĉe 6.9 Aǔtuna festo en Beijers park aranĝota de la urboparto. La klubo informos 
 
Merkrede 9.9 Ordinara kunsido.  
                                  Tagordo 
                                  1. Informo pri la aǔtunaj kursoj 
                                  2. Informo pri la aǔtunaj programeroj 
                                  3. Elekto de komitatoj por la aǔtuna festo kaj la aǔkcio 
                                  4. Eventualaj kromaj elektoj 
                                  5. Decido pri la jarkotizo por 2010 
                                  6. Decido pri la abonkotizo por Ponto 2010 
                                  7. Eventualaj demandoj 
 
Ĵaŭde 24.9           Heidi Goes, flandra esploristino pri la E-movadoj en Afriko kaj Indonezio,  
                            prelegos pri tiuj movadoj. 
                            Atentu la tagon! 
 
Merkrede 7.10 Raporto pri la UEA-kongreso en Bialystok 
 
Sabate 17.10 Aǔtuna festo – höstfest 
 
Merkrede 28.10 Filmprezentado 
           Våra delvis mycket gamla filmer är nu överförda till DVD 
 
Merkrede 11.11 Ordinara kunsido 
 
Dimanĉe 22.11 Aǔkcio 
 
Merkrede 2.12 Kunveno . 
 
La merkredaj kunsidoj komenciĝas je la 18.30 h. Regule okazos Lingva kvaronhoro. 
 

Ŝanĝoj en la programeroj povos okazi. 

  

Aktuala Esperanto-

Agado   
PONTO  

2-2009 
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PONTO  

2-2009 

  

Aktuala Esperanto-

Agado  
    

 
 

Por pli da detaloj pri la kluboj, ekzemple membreco, abono de Ponto, 
programoj, kursoj ktp konsultu nian komunan retejon! / För närmare 
detaljer om klubbarna i Öresundsregionen, t ex medlemskap, prenu-

meration på Ponto, program, kurser osv, besök vår gemensamma 
hemsida! 

www.agado.net 

 

La printempa programo de KEK. 
 
 20.04.2009  Je la 19.30-a. Studgrupo: artikoloj de Claude Piron. 
http://claudepiron.free.fr/articlesenesperanto/mitojkajvero.htm   
http://claudepiron.free.fr/articlesenesperanto/aspektoj.htm  
Gvidanto Bent Wiinberg. 
 

 27.04.2009  Je la 19.30-a. Prelego : Nia preleganto Rut Jesus informos al ni pri sia esplorado pri 
Vikopedio. 
 

 04.05.2009  Je la 19.30-a. Ŝerca kaj kanta vespero. Bonvolu kunporti kaj rakonti ŝercojn ! 
Intertempe ni kantu internaciajn kantojn. 
 

 11.05.2009  Je la 19.30-a.  Studgrupo: Faktoj kaj Fantazioj. Gvidanto Bent Wiinberg. 
 

 18.05.2009  Je la 19.30-a. Printempa Aŭkcio. Kunportu aĵojn, kiuj ne plu plaĉas al vi, kaj verŝajne 
tiuj plaĉas al aliaj. Ciuokaze la kaso de KEK antaŭdankas vin. Aŭkcianto Bent Jensenius. 
 

 25.05.2009  je 19-a horo. Ekskursvespero al "De små Haver". Pile Alle 18, 2000 Frederiksberg. 
Mapo: http://www.findvej.dk/PileAlle18,2000. 
Tie eblas sidi ekstere aŭ interne - laŭ la vetero. En la menuo pri  buterpanoj troviĝas multaj diversaj 
specoj : www.kroegershave.dk  .Kopio estos antaŭe legeble en la klubo. Estos bone, se vi anoncos 
vian partoprenon plej laste la  tagon antaŭe. Tel 44 48 47 26 / 2818 0760, volonte  sms-e, aux al 
jytte.sunekaer@mail.tele.dk. 
Oni havas eblecon promeni antaŭe aŭ poste en la belaj  ĉirkaŭaĵoj. 
 

 01.06.2009 Pentekosto 
 

 08.06.2009  Je la 19.30-a.   Betty Chatterjee prelegos pri sia partopreno en la 2- a Mezorienta 
Kunveno (aprila 2009) en Turkio. 
 

 15.06.2009   Je la 19.30-a.  Studgrupo. Gvidanto Bent Wiinberg. 
 

 22.06.2009    Je la 19.30-a.  Somera festo. 
 
 Ĝis revido la 10an de aŭgusto, kiam ni informos unu la alian per raportoj pri la someraj kongresoj. 
 
 Plezuran kaj feliĉan someron al ĉiuj! 


