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Eŭropa Socia Forumo en Malmö  
17-21 de septembro 2008 
 
La Eŭropa Socia Forumo alvenas al 

Malmö, Svedio! Alia Eŭropo eblas! 
 
La Eŭropa Socia Forumo es-
tas regiona forumo ene de la 
Monda Socia Forumo, libera 
loko por reflekto, demokrata 
debato de ideoj, formulado 
de proponoj, libera in-
terŝanĝo de spertoj kaj kunli-
go de grupoj kaj movadoj 
ene de la civilaj socioj.  
20.000 homoj el diversaj lan-

doj estas atenditaj al la forumo. 
 

Alia Eŭropo eblas! Jen la devizo de la Socia Fo-
rumo. Se vere la partoprenantoj havas tian sinte-
non al ŝanĝoj en la socio, tiu forumo devas esti 
bonega loko por agado de la Esperanto-movado. 
 

En la forumo partoprenos Eŭropa Esperanto 
Unio, Dana Esperanto Asocio kaj Sveda Espe-
ranto Asocio.  
Okazos seminario la 20/9 kun partopreno i a de 
Sean O´Riain, Irlando, kaj Lars Forsman, Karl-
skoga. 
Ni havos tablon de kiu ni disdonos varbilojn, ni 
partoprenos en la parado kaj estas planita espe-
ranta koncerto. Atingo estas la esperanta versio 
de la retejo, kiun vi vidas en www.esf2008.org 

    Sten Svenonius 

Nybörjarkurs i Esperanto  

 
Kursbeskrivning 
I samarbete med Esperantoföreningarna i Öresunds-
regionen vill vi ge dig kunskaper i esperanto, ett 
språk för att knyta ihop hela världen.  
 
Kursen riktar sig till människor i alla åldrar och med 
olika studiebakgrund, som är intresserade av inter-
nationella kontakter och vill skaffa sig ett medel att 
kommunicera med människor i alla delar av världen. 
Kursen riktar sig i första hand till boende i Öresunds-
området, men naturligtvis är även andra välkomna 
att delta. Första träffen är 
obligatorisk, de två övriga 
kan eventuellt ordnas i sam-
arbete med en Esperanto-
klubb i hemorten. Kontakta 
kursledaren om du vill veta 
mer om detta. 
 
Efter genomgången kurs 
förväntas deltagarna kunna 
använda esperanto både 
skriftligt och muntligt på en nivå motsvarande A1-A2 
(enligt Europarådets språkfärdighetsskala. 3-4 gång-
er per vecka bör de studerande via datorn delta i 
samtal med kursledaren och övriga kursdeltagare. Vi 
använder programmet First Class och deltagarna 
måste ha tillgång till en lämplig dator med internet-
uppkoppling. Kursen förutsätter regelbunden tillgång 
till internet. Du kan få studiemedel om du kombine-
rar kursen med andra studier så att du kommer upp 
till en studietakt på minst 50%.  
 
Längd: 8 veckor, distans  
Kurstid: 4/10 - 29/11 2008  
Studietakt: deltid, 25%  
Ansökan senast: 26 september 2008 
 
Jen parto de la informado de Kvarnby popolalt-
lernejo. Vidu www.kvarnby.fhsk.se  
Pli da informoj en www.natbildarna.nu aŭ 
www.agado.net, kie estas informoj pri la eble-
co partopreni nur semajnfine 4-5/10. 
    Sten Svenonius 
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La Folio  
Klubo Esperantista de Malmö    
 

 
Jaro 80  N-ro 3 (707)   >>ĉiam antaŭen<<   Fondita en 1906 

 

 
Malmö Esperantoförening      
Kronetorpsg 94, SE - 212 27  MALMÖ 
Tel 040-26 31 94 Poŝtĝiro: 3 87 14 - 2 

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

NEKROLOGO 

 
Nia membro Sigurd Olsson, 
Strömsnäsbruk, mortis en la 
aĝo de 94 jaroj. 
Li estis tre sindona kaj mala-
vara al  nia klubo kaj parto-
prenis kiel eble plej ofte en niaj kunvenoj. Li 
ĉeestis ankaǔ multajn UEA-kongresojn. 
Li ripozu en paco. 
  Klubo Esperantista de Malmö 
 

 

EL LA KLUBA VIVO 
 
28.4 Rakontoj pri kunportitaj objektoj  

 

Ĉu vi scias kiel aspektas ekz. ilo per kiu oni en la 
malnova tempo faris truon en zonrimeno? Aǔ ĉu 
vi vidis broson por fungoj?  
 
Estis amuza vespero kun vigla diskuto kaj multaj 
ridoj kiam ni aspektis diversspecajn objektojn. 
 
1.6  Vizito al Lillarp 

 
Dum belega somertago ni havis okazon viziti 
Leon Salomonsson kaj lian helpantinon Rada An-
dersson en la ĉarma dometo Lillarp en Dörröd. 
 
Post trinkado de refreŝigaĵoj regalitaj de Rada 
Leon rakontis pri kiamaniere li kaj Berta trovis la 
lokon kaj pri ilia vivo en tiu somera paradizo. 
Poste la kunportita manĝo bongustis speciale ĉar 
Rada donis al ni ankaǔ fruktosalaton kiel deser-
ton.  
Je la hejmenveturo ni ankaǔ spektis 
”Dyngestenen”, kiun laǔdire la giganto Finn iam 
elŝetis en la naturon. 
 
Ni kore dankas Leon kaj Rada por tre agrabla 
tago. 

Tagordo 12.11 
  
1. Elekto de protokolkontrolanto 
2. Diskuto kaj decido pri printempaj kursoj 
3. Diskuto kaj decido pri printempaj  
       programeroj 
4.    Eventualaj elektoj 
5.    Abono je esperantogazetoj 
6.    Raportoj kaj informoj 
7.    Ceteraj demandoj  

7.5 Ordinara kunsido 

 
Tradicia maja kunsido okazis kun informoj 
pri la kurslaboro, bv rigardi paĝon 1 pri la 
distanckurso, kiun krome eblas partopreni 
kiel semajnfinan kurson.  
La literatura kaj konversacia kurso startos en 
la 8/9 je la 14-a horo. 
 
La informa laboro aŭtune estos ampleksa: 
En la Malmö Festivalo 15-22/8 ni disdonos 
varbilojn. 
La biciklogrupo informos en la 30/8 kaj eks-
pozicio en Beijers park estos en la 7/9. 
Aparta disdonado de varbiloj okazos en la 
urboparto de la klubo en la 7-8/9. 
Ni partoprenos en la Eŭropa Socia Forumo 17
-21/9. 
Lecionoj estos en Kirsebergsskolan en la 26/9 
okaze de la Eŭropa Lingvotago. 
Kunlabore kun SEF ni havos budon en 
”Skolforum” 27-29/10. 
Eventuale ni partoprenos en la kultura nokto, 
”Backanatten”,  meze de novembro. 
Por pli da detaloj rigardu www.agado.net. 
                             Sten Svenonius 
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Kontaktilo 
 

Membrogazeto de K.E.K  

Konversacia Esperantista Klubo 

 Kopenhago 
            N-ro 3 (677)  202  72 a-jaro  

 
 
  

Denove okazos lingvo-festivalo en Kopenhago. 
 

Bonvolu noti, ke dimanĉon la 21-an de septembro okazos la tria Kopenhaga Lingvo-Festivalo. 
Tiu ĉi jaro DEA kaj KEK kunlaboras kune kun la Dana Denaska lingvo Asocio kaj la Kulturo-
domo estraro. La festivalo komenciĝos je la 11-a kaj finiĝos je la 19-a. 
 
Ĝis nun representantoj de 15 lingvoj jam promesis partopreni la aranĝon.  La kulturo-prezidanto 
por  la socialdemokratia partio Mogens Jensen, M.P. (Membro de la parlamento ekigos la festiva-
lon per festena prelego. Oni ofertas al vizitantoj prelegojn, lingvajn instrukunsidojn, budojn kaj 
gajan etoson.  La kultura programo inkludos la muzikadon de Kim kaj la Mezorientan Pacorke-
stron ktp.  
Kiel kutime geservistoj en la kulturo-doma kafejo prizorgos pri la trinkaĵoj kaj manĝaĵoj. 
 
Informiĝu pere de la hejmpaĝo www.sprogfestival.dk.  
Informu viajn geamikojn kaj familianojn pri la festivalo.  
 

KEFeto Stafeto 
 
Estis ĉarma travivaĵo por mi partopreni en tiu KEFeto Stafeto, kiu anstataŭis la malanoncitan kulturfestivalon en 
Helsingør. 
La elektita loko estis tre konvena por ni, kiuj partoprenis. Ni estis en kelo de kulturdomo, kie Esperanto de Luxe iam 
ludis dum kulturnokto. 
Flo (franco) prelegis pri Vinilkosmo, kiu estas eldonejo kaj disvendejo de Esperanto-muziko ek de 1988.   
Ĵurnalisto el Berlingske Tidende vizitis nin kaj aperigis artikolon pri ni la tagon poste. 
Metiejan grupon gvidis Rut (portugalo) kaj Tomio (svedo). Ĉiu el ni ricevis taskon verki tekston pri amo. Amuzaj 
historioj estis poste prezentitaj.  
Ni ĉiuj estis en la parko kaj kune ludis homfutbalon. Rut klarigis kaj demonstris pri la reguloj. Post miaj provoj 
kunlabori, mi je la fino komprenis pri tiuj goloj.  Bona ludo! Filmojn ni ankaŭ spektis. 
Thomas (germano) kuiris bongustan vegetarmanĝon por ni. Ni heredis lin de la Roskilde-Festivalo, kie la laborgrupo 
profitis lin kiel kuiristo. 
El la muzika programo: Eric (franco el germanio) prezentis sian 
Inicialo D.C. Li ludis laŭ siaj filmoj, kiujn ni sekvis en granda 
ekrano.  
Espo Despo de Amir Hadziahmetoviĉ kaj kunludanto vigle ludis 
klasikan muzikon. 
La Perdita Generacio el Svedio sovaĝe distris nin. Ili finis per 
kunludigi nin ĉiujn kun siaj instrumentoj.  
Esperanto de Luxe ludis al nia dancado. Villads hiphopbuŝe distris 
nin. Plej laste  ambaŭ tamburis. Denizo utiligis la tutan plankon por 
sia dancado. 
 
 Ĉe www.kef.saluton.dk oni povas spekti filmeton kaj la bildojn + 
trovi informojn por la venontjara KEF.  Mi povas rekomendi vin par-
topreni tian aranĝon. Kim, Line, Preben kaj Jacob estis la teamo por 
tiu ĉi aranĝo. 
/Jytte 

                                    . 
KEFeto-vespero kun Villads, Preben, Regin, Rasmus kaj Jakob 
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Klubo Klubo Klubo Klubo 
EsperntistaEsperntistaEsperntistaEsperntista    
de Helsing-de Helsing-de Helsing-de Helsing-
borgoborgoborgoborgo 

 

 

 Postsomerajn salutojn al vi ĉiuj! 
 

 Ĉi-somere niaj klubanoj sufiĉe esperantumis. Nia ekskurso en la parko de Ramlösa estis agrabla, kun 
parte tro varma vetero. Niaj gastoj estis Ulla Ullfors, Gerd Rodén kaj Per-Olov  Johansson. Ni studis kaj la 
konstruaĵojn kaj la kreskaĵojn en la parko, kaj manĝis kunportitan piknikon. 
 

 Komence de julio kvin helsingborganoj (4½, vidu la foton) partoprenis la somerajn kursojn en Lesjöfors. 
Annika kaj Wictoria (niaj instruistinoj) fariĝis tre entuziasmaj kaj nun planas klopodi enkonduki esperan-
ton en siajn lernejojn. Vidu ilian rakonton pri la semajno en nia hejmpaĝo www.agado.net sub ”Innehåll – 
novaĵujo”. Mi ne estas same kontenta, ĉar ne okazis vera infankurso. La aliaj du infanoj aŭ estis tro junaj 
aŭ entute ne parolis la svedan. La gepatroj de Samira partoprenis la komencantan kurson, sed volis ke 
Samira lernu la svedan. Do, la infanoj nur ludis. 
 

 Pri la organizado de la kurssemajno la kursanoj ne estis tute kontentaj, kaj kompilis proponojn pri 
plibonigoj. Okazis diskutoj kaj estis starigita laborgrupo, kiu evoluigu la kursplanojn kaj plibonigu la 
informajn agadojn por la venonta(j) kurso(j). Dan Palm estas nia kontaktpersono en la grupo. 
 

 Post kelkaj tagoj estis tempo iri al la UK en Roterdamo, kie partoprenis ankaŭ Jill el nia klubo. La 
kongreso similis al la aliaj kvar, kiujn mi partoprenis ĝis nun, kvankam mi atendis iom pli “festa” etoso 
pro la 100-jariĝo de UEA. Bone, estis programeroj pri la historio kaj la estonteco de UEA, sed en la 
kongresejo mem ne estis multaj signoj pri tio. Kaj en la urbo mem 
esperanto estis preskaŭ nevidebla. Nur banderolo kaj du-tri flagoj 
ekster la kongresejo kaj ekspozicio en la urba biblioteko (kiu 
cetere posedis nur entute dek esperantajn librojn). Tamen, pri la 
programeroj, kiujn mi partoprenis, mi estas tute kontenta. 
 

 Venonta jaro la UK okazos en Bialistoko en Pollando kaj mi jam 
nun volas rekomendi ke vi partoprenu. Mi kredas ke ĝi estos tre 
festa kaj bone aranĝita kongreso, ĉar la tuta urbo Bialistoko 
ŝajnas esti engaĝita en la aranĝado. Eĉ la vicurbestro estas la 
prezidanto de la LKK (Loka Kongresa Komitato)! Li transprenis 
la esperantan flagon kaj – en esperanto – promesis ellerni la 
lingvon ĝis la venonta UK. 
 

 Nun nia klubo jam havis sian unuan kluban renkontiĝon en Café 
Birger kaj la – kunmetita – studgrupo komencis sian aŭtunan 
semestron. Mi mem havos multon por fari dum la aŭtuno; mi iom 
vojaĝos kaj partoprenos la Oranĝan Renkontiĝon en Hernusando, 
la estrarkunvenon de SEF en Borlänge, la Eŭropan Socian 
Forumon en Malmö, la Lingvofestivalon en Kopenhago, la 
seminarion de Sveda Esperanto-Instituto en Gotenburgo, 
Skoldagarna en Malmö ... Feliĉe, ke mi nuntempe ne havas 
ĉiutagan laboron. 
 

 Ĝis revido en iuj – aŭ ĉiuj esperantaj aranĝoj! 
 Ann-Louise 

Bona Somermemoro. 
 
Lerte Ann-Louise Åkerlund gvidis nin kun granda 
scio tra la parko de Ramlösa Brunn kun ĝiaj famaj 
fontoj, domoj kaj bela verdaĵo. 
Ni dankas por interesa somerekskurso en tiu histo-
rioriĉa parktereno. 
                                     Per-Olov Johansson 

Helsingborgaj partoprenantoj en la somerkurso 
en Lesjöfors, de maldekstre Dan Palm, Ann-
Louise Åkerlund, Eric Åkerlund, Wictoria Maj-
by kaj Annika Ahlfors.   
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PROGRAMO EN MALMÖ 
Sabate 30.8  Cykelgruppen informerar 
           Ring Per-Olov Johansson, tel. 040-263194, om du vill deltaga 
Dimanĉe 7.9 Aǔtuna festo en Beijers Park aranĝota de la urboparto 
13-17 h  La klubo informos 
Merkrede 10.9 I.  Ordinara kunsido. Tagordo sur paĝo 7 en n-ro 2-2008 
           II. Vizito al la Ora Korno en Istanbulo 
                Per-Olov Johansson rakontos kaj montros bildojn 
Merkrede 24.9 Ni ĉiuj rakontos somerajn memorojn 
Merkrede 8.10 Kiel mi renkontis Esperanton. Diru al ni la kialon de via intereso por la lingvo 
Sabate 18.10 Aǔtuna festo 
16.00 h  El la programo: 
           Vizito al egipta familio en Kairo kaj dezertaj oazoj en Saharo 
            Kun Agneta Lund en Egiptio 
Merkrede 29.10 Divenu kion ni montras! Asta Schaedel k Gertrud Lund aranĝos ”demandbildojn” 
Merkrede 12.11 I.  Ordinara kunsido. Tagordo sur paĝo 2. 
           II. Lingva kvaronhoro 
 Dimanĉe 23.11 Aǔkcio - Auktion  
16.00 h  Tag med alla vänner och bekanta! 
 Merkrede 3.12 El nia taglibro de la Roterdama UEA-kongreso 
           Lisbet kaj Bertil Andreasson rakontos 

KOPENHAGA ESPERANTO-KULTURGRUPO, KEKG 

PROGRAMO aŭtuno 2008, Danasvej 30B, 2-a etaĝo 
JAUDON, 11.09. 2008: ” Nepre kulturi nian heredajhon”. 

Zofia Fornal enkondukos la interesan temon, kaj ni poste havos konstruktivan debaton. 
JAUDON, 25.09.2008: ”La Junulara Domo en Kopenhago kaj la junulara kulturo ghenerale”. 

Kim Henriksen kaj lia filo Villads Henriksen enkondukos per prezentadoj kaj vidpunktoj. Poste 
ni havos konstruktivan debaton pri la temo. 
MARDON, 14.10.2008: ”La rusa ribela trubaduro Vladimir Vysotskij” 

Prelego de Alexander Kogan kun muzik-ekzemploj kaj filmetoj. 
MARDON, 11.11.2008: ”La komponisto Frédéric Chopin”. 
Prelego de Stanislaw Mielzarek 

SABATON, 13.12.2008: ”Zamenhof-festvespero” 

Detalaj informoj pri la Zamenhoffesto de la Esperanto-Kulturgrupo, EKG, Danasvej 30B  
- aperos dum aǔtuno kun detala programo, limdato por alighi, kontaktulo ktp... 
 
Ligesom forrige år vil Esperanto-kulturgruppen også i år  have en informationsstand på 
Solbjerg Plads (ved Frb. Metro) på "Foreningernes Dag" lørdag, d. 06.09. kl. 11-16, 
hvor der vil være cd-er, dvd-er, bøger, materiale, musik plus meget mere,  og hvor vi 
gerne vil vise esperanto-kulturen og  informere interesserede om dets muligheder. Hjer-
telig velkommen til alle    
Kore kaj amike salutas,   Torben Svendsen (Formand for EKG)    
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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, 
prenumeration på Ponto, program, kurser osv, besök vår gemensamma hemsida! 

www.agado.net 

 
25/08   7  partoprenintoj prelegos pri la IFEF-kongreso en Pollando. La programo pri la 60a IFEF-kongreso 
enhavas  
• Fervojistajn kantojn 
• Rakontojn pri fakaj aferoj, ekskursoj, kulturaj vesperoj, 
Faka prezentado tre 'popularscienca' kun multaj ilustrajxoj (= ne timu) 
 
 30/08   Tago de integriĝo en Nørrebro. 
01/09  Introduktion til Esperanto. Danlingva enkonduko al la Esperanto-historio precipe por komencantoj, 
malferma al la publiko, prepara al la Lingvofestivalo la 21-an de septembro. Anoncu vin antaŭ la 29-an de 

aŭgusto. 

08/09  Prelego pri Janua Korczak kaj la oriento. ‘La arlekeno’ t e. teatrajxo de Jerzy Fornal el Pollando 
15/09   Studgrupo. Ni komencos legi eltiraĵojn el la libro ‘ESPERANTO Movado, Strategio, Estetiko, 
Rakontoj’ de la verkisto  Ignat Florian Bociort. Bent Jensenius havos fotokopiojn. 
 
  Ignat Florian BOCIORT naskiĝis en sud-okcidenta Rumanio en 1924 en mez-kamparana familio. Kiam li 
alvenis liceon, li evidentigis ege malaltan matematiko-nivelon, sed li eksolvadis sola ĉiujn ekzercojn de sia 
lernolibro, kaj fine de la jaro li mirigis sian profesoron per siaj progresoj; kelkajn jarojn poste li akcidente 
anstataŭis la malsanan matematikoinstruiston de sia klaso. Li sukcesis abiturientan ekzamenon la lastan jaron 
de la dua mondmilito en 1944 kaj studis en la Universitato Bukareŝto, filozofion (1945-1949) kaj filologion 
(1946-1950). Doktoriĝis en la Universitato Humboldt de Berlino pri filozofio. Diversaj instruaj postenoj en la 
universitatoj de Bukareŝto (rumanaj lingvo kaj literaturo), Timisoara (estetiko kaj literaturo) kaj Berlino 
(rumanaj studoj). Li emeritiĝis en la jaro 1995. Aŭtoro de pluraj libroj pri estetiko kaj literatura teorio. Lernis 
Esperanton en la 1970-aj jaroj kaj iĝis tre aktiva en la rumania E-movado, kiun li revigligis fine de la jaroj 
1970-aj. Diversaj postenoj en la rumania E-movado; membro de kelkaj akademioj. Nun vivas en Germanio. 
Bociort estas orda profesoro de la Akademio Internacia de la Sciencoj (AIS) San-Marino. 
                                                                                                                                        
21/09  Lingvo-festivalo. 
22/09  Senprograma vespero. 
29/09  Kurskomenco por komencantoj. Aŭtuna aŭkcio. La monkaso de KEK antaŭdankas vin. 
06/10  ESPERANTO Movado, Strategio, Estetiko, Rakontoj’ de la verkisto  Ignat Florian Bociort. 
13/10  Prelego de Egon. ‘35 jarojn serve al la medicino’. 
Egon skribas: ‘En la prelego estas malagrablaj, sangaj eroj. Mi ilin avertas tiel, ke oni povos eliri 10 minutojn, 
dume mi tiujn erojn priparolos. Por la kuraĝaj mi disdonos senpagan ‘snaps’( se restos iom, ankaŭ la 
malkuraĝaj povos ĝui la alkoholon). Mi garantias, ke ĉiuj komprenos ankaŭ la matematikon gimnazi-nivelan, 
kiu estas necesa por tute kompreni mian invenon en la laboratorio antaŭ 40 jaroj. Invento kiun oni ankoraŭ 
aplikas en la fabriko! OBS. Mi devas ekscii unu monaton antaŭe. 
 
20/10    Muzikvespero – kunportu vian KD-on. 
27/10    Studgrupo. Informo pli poste. 
03/11    Venontjara UK en Bialistoko kaj Revua vespero. 
10/11    Stanislaw Mielczarek prelegos pri Romoj (ciganoj).  
17/11    Astrid kaj Erik rakontas pri Bona Espero. 
24/11    Studgrupo informo pli poste. 
01/12    Eliza Kehlet prelegos pri sia vivo. 
08/12    Numerludo. 
15/12    Librotago.  Birthe Traerup prezentos sian tradukon de la H.C. Andersena libro: Digters Bazar’. 

PONTO  

3-2008 
    KEK Programo  
aŭgusto – decembro 2008 


