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SEA– renkontiĝo 17/10 en Malmö

100-jara datreveno
de la morto de
Marie Schrøder

Ni renkontiĝos je la 12-a h en Kvarnby Popolaltlernejo, Industrigatan 4, por trakti raportojn
kaj diskuti la agadon por kaj per esperanto en
la venontaj monatoj. Ĉiuj kiuj sentas apartenon
al la Sunda regiono kaj volas igi la movadon
flori estas bonvenaj!
Aliĝu al sten@agado.net plej laste la tagon antaŭe! Kunportu ion manĝeblan!
Poste eblas partopreni la aŭtunan feston de

Klubo Esperantista de Malmö!
Bonvenon!
Sten Svenonius
Kelkaj skaniaj esperantistoj en Bjalistoko.
Fotis Ann-Louise Åkerlund

Marie Schrøder, 1882-1909
Kunfondinto de KEK kaj
estrarano de DEA

UK en Kopenhago en 2011

Marie estis danino, sed ŝia mallongtempa
kaj favora agado por esperanto estas inspira ankaŭ por ni svedoj.
Legu pri ŝia vivo kaj malĝojiga sorto sur
paĝo 4.
Sten Svenonius

Venonta Ponto, n-ro 4,
estas planita aperi en la 22/11 2009
Sendu vian materialon al
Sten Svenonius

plej laste en la 8/11

Dum la fermo de la UK en Bjalistoko la
estraro de UEA pere de sia estrarano
Barbara Pietrszak informis pri la decido
okazigi la UK de 2011 en Kopenhago.
Ileana Schröder

Sunda Esperanto Agado
Reto de la Esperanta kunlaboro en la Sunda regiono
Redaktionskommitté/redakta komitato:
Kontaktperson: Sten Svenonius
sten@agado.net
Vendelsfridsg 4 c, SE-217 64 Malmö +46 40 19 14 77
Karin Lindquist
Tryck/presado:

Per-Olov Johansson
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La literatura kaj konversacia kurso startos nur se
estos intereso. Sabatajn aǔ dimanĉajn kursojn
gvidos Kim J:henriksen kaj okazos kiam lernemuloj aliĝas.

La Folio
Klubo Esperantista de Malmö

Gertrud Lund informis pri la aǔtunaj programeroj.
Ni partoprenos en la Malmöa Festivalo por disdono de varbiloj en la 15.8.
Biciklogrupo informos en la 29.8 kaj ekspozicio
okazos en Beijers Park 6.9 (Poste nuligita de la
komunumo).
La tago de la Societoj okazos en Folkets Park en
la 5.9 kun prezentado sur la scenejo de Kim kaj
Villads Henriksen.
Eǔropa Lingvotago okazos en la 26.9 kun disdono de varbiloj en iu biblioteko kaj informado.

Jaro 81 N-ro 3 (711) Fondita en 1906
>>ĉiam antaŭen<<

EL LA KLUBA VIVO
Printempa festo 18.4
Al nia printempa festo ni povis bonvensaluti
gastojn el Danio kaj Helsingborgo.
La tabloj estis bele dekoritaj kaj la tri specoj de
pasteĉoj, ĉiuj kuiritaj de Karin Rylander ege
bongustis, same kiel la sekvonta kafo kun kuko.
Al la distrado kontribuis Agneta Lund, kiu rakontis pri sia memorriĉa vojaĝo al Hinda Unio.
Multaj belaj bildoj de la vivo kaj en la kamparo
kaj en la urboj pliriĉigis la parolon.
La ĉeestantoj dankas ŝin kaj la komitatanojn Karin Rylander, Maria Rebbegiani kaj Per-Olov
Johansson pro bone aranĝita kunestado.

Gertrud Lund

Kultura Esperanto Festivalo
Tri klubanoj, Per-Olov, Mirinda, kaj mi subskribinto, kaptis la okazon partopreni du tagojn
en la KEF. Estis bonega kaj ege amuza aranĝo!
Ni lernis popoldancojn, ludi per tamburo en
granda orkestro, aŭskultis belegajn koncertojn
kaj poemojn de la talentaj partoprenantoj.
Sur la bildo Mirinda ekzercas jogon sub gvido
de la ŝajne ”ĉionscia portugalino Di”.

Vizito de Rusio 29.4
La vizito de Aleksandro Melnikov el Rostov estis ĝojiga travivaĵo. Li estas vigla, faradas gestojn kaj identiĝas kun la priparolataj homoj. Lia
rakonto pri siaj aventuroj vere amuzis nin.
Ordinara kunsido 13.5
La prezidanto Sten Svenonius malfermis la kunsidon kaj bonvensalutis la partoprenantojn.

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

Honoron al la organizintoj!
Sten Svenonius
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Kontaktilo
Membrogazeto de K.E.K
Konversacia Esperantista Klubo

Kopenhago
N-ro 3 (681) 2009 73 a-jaro

Fama Cseh-metoda instruisto gastis kaj instruis nin.
La 8-an de aŭgusto kaj la 10-an de aŭgusto Atilio Orellana Rojas inspire instruis per Csehmetodo grupon da progesantaj esperantistoj en Tomsgårdsvej 35, Kopenhago. Li vigligis kaj
ridigis nin kaj pro la treege agrabla etoso kaj la brila instruado ĉiuj parolemiĝis.
La 10-an de aŭgusto je la 19.30 h Atilio ankaŭ elstare prelegis en la klubo de KEK pri Andreo
Cseh kaj la rekta metodo/Cseh-metodo. Proksimume 30 esperantistoj aŭskultis la prelegon, kiu
temis pri la vivo kaj la pedagogio de Andreo Cseh.
Atilio Orellana Rojas naskiĝis la 6-an de septembro 1963 en Rio Hondo, Argentino. Li esperantistiĝis en 1984 kaj en 1988 komencis instrui Esperanton laŭ la rekta metodo (Cseh-metodo).
Jam de multaj jaroj li restas en Nederlando. Unue li laboris kiel ’vojaĝanta instruisto’ kaj post
tiam li fariĝis Direktoro de la Internacia Esperanto-Instituto. Atilio Rojas verkis Esperante kaj
hispane pri indiĝenaj temoj. Plue li jam havis diversajn postenojn en TEJO, UEA, ILEI ktp.
(Informoj elĉerpitaj de:
http://eo.wikipedia.org/
wiki/
Atilio_Orellana_Rojas)

Post tiaj agrablaj tagoj
mi certas, ke ĉiuj antaŭĝojus iaman novan
viziton.
Koregan dankon
Atilio!
Betty Chatterjee
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proponantojn de Ido, kaj ŝi eĉ trovis la tempon

Pri tragedio antaŭ 100 jaroj.

por interesigi samideaninojn pri inaj balotrajtoj;
La 27-an de aŭgusto 1909 27-jaraĝa virino mortis

en 1908 danaj virinoj unuafoje ekbalotrajtis

pro falo de la monto Frohenalpstock en la svisa

okaze de la tiama elekto de burĝa reprezentaro.

montaro. Ŝi estis sufiĉe fama esperantistino, kiu

Pro la ne-ĉeesto de la dana prezidanto Skeel-

estis survoje al Barcelono por partopreni la

Giørling dum la unua landa jarkunveno en

Universalan Kongreson. Ŝia nomo estis

Aarhus la 11-an de julio 1909 ŝi kapable

Wilhelmina Marie Schrøder.

anstataŭigis lin.

Ŝia morto estis granda ŝoko kaj malfeliĉo kaj por la
familio kaj por la tiama movado. Dum la solena

Marie

Schrøder

entombiĝis

malfermo de la 5-a Universala Kongreso en

Tombejo en Kopenhago. Tie videblas bela

Barcelono en kiu partoprenis 1300 personoj

monumento,

Ludoviko Zamenhof zorgplene parolis pri ŝia

portretmedaljonon en bronzo. Tiu ĉi skulpteto

forpaso.

estis farita de iu S-ro Lindow, kies edzino estis

kiu

en

portas

Assistens

reliefan

fervora esperantistino.
Marie Schrøder, kiu naskiĝis la 18-an de marto
1882, estis oficisto kaj fojfoja ĵurnalisto ĉe la dana

Kim Henriksen en sia kanto * ‘Omaĝe al Marie

gazeto Politiken. Ŝi estis unu el la 412 personoj

Schrøder’ sopiras: ‘Mi tre ŝatus koni vin.’

kiuj esperantiĝis dum aŭtuna kurso aranĝita de

Konsentite! Imagu ŝian entusiasmon, se ŝi scius

Politiken en 1907. Poste ŝi estis unu el la fondintoj

pri la freŝdata novaĵo: la 96-a Universala

de la unua esperantista klubo en Kopenhago – t.e.

kongreso okazos en Kopenhago en 2011.*

K.E.K.

http://www.ipernity.com/doc/ailanto/5517071

Tiu ĉi fervora kaj energia virino senĉese agadis por
Esperanto dum la ceteraj 18 monatoj de sia vivo.
I.a. ŝi aktive agadis aranĝi la vojaĝon al la 4-a U.K
-o en Dresdeno, kaj poste laŭ Margrethe Noll estis
ŝi,

kiu persvadis d-ron Zamenhof partopreni la

postkongreson en Kopenhago. Ŝi verkis artikolojn
kaj legis amason da eksterlandaj esperanto-gazetoj
por ke ŝi informigu la danan esperantistaron. Ŝi
esperantigis danajn tekstojn: ‘Kristnaska Nokto’ de
C.Ewald, la rakonton ‘Guteton de lakto’ kaj la
nacian kanton ‘Reĝ’ Kristjan staris ĉe la mast’ en
pulva fum’. Marie Schrøder aktive kontraŭstaris
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Saluton KEF!
El artikolo de Nicola Ruggiero
De la 7a ĝis la 12a de Julio, en la Hamleta urbo Helsingør (Danio) okazis la 9a Kultura
Esperanto-Festivalo (ekde nun: KEF) kun pli ol cent partoprenintoj junegaj (laŭ aĝo kaj spirito!). La
ĉefa ejo de KEF estis loka lernejo, bone ekipita kaj kun multaj konstruaĵoj uzitaj por la programoj,
por la loĝado kaj por aliaj celoj.
Dum la solena inaŭguro (dulingva: en la dana kaj en Esperanto) oficiale alparolis la aŭskultantaron la urbestro
de Helsingør kaj delegito de la pola ambasadejo en Danio. Krome, ŝtata regionala TV-kanalo filmis la tuton
kaj intervjuis la moŝtulojn kaj membrojn de la organiza komitato. Plurfoje dum la KEF-semajno aperis artikoloj en la lokaj gazetoj kaj radio-kanaloj:
sendube ja mirinda informado alekstera!
La celo de KEF estas prezenti originalan esperanto-kulturon muzike, proze, poezie, teatre.
La muzika parto okupis plejparton de la programo: koncertis kaj bone konataj grupoj kiel Ĵomart,
Nataŝa kaj Carina, "Martin kaj la Talpoj", JoMo, "Espo-Despo", "Hotel' Desperado", "Kapriol'",
"Solotronik'" sed ankaŭ relative novaj kiel "Junas kaj Plijunas", "La Perdita Generacio", hip-hopa
"Pafklik'", la repisto Tone, "Inicialoj D.C." kaj "La Rokidoj". Eblis ne nur ĝui la koncertojn en bela
aparta loko, "Elværket" kien venis ankaŭ neesperantistoj, sed dum la tago la artistoj mem prezentis
sin al la partoprenantoj kaj parolis pri la propra muzika itinero kaj respondis al la demandoj de
scivolemuloj.
Pri prozo kaj poezio oni aranĝis du apartajn metiejojn: Sten Johansson gvidis tiun pri prozo
kaj Nicola Ruggiero tiun pri poezio. Sten kapablis veki la dormantan verkiston en la brusto de la
homoj kiuj elmontris kultivindan talenton pri prozaĵoj: ja per simplaj ekzercoj li instigis onin atenti
pri stilo, ĉerpi inspiron de foto, bildo aŭ aparta situacio. Nicola diskutigis poemojn kaj kantotekstojn: plejparte
la homoj mem esprimis propran opinion kun tre trafaj komentoj, tiel ke la publiko tre interagis kaj montris originalajn vidpunktojn pri poemoj, temoj kaj poezi-skoloj.
Du aparte interesajn teatraĵojn surscenigis la Toluza Teatra Trupo (TTT): la unua estis komedieto pri du virinoj hazarde renkontiĝintaj en kafejo, la dua estis movada farso. Ne eblas en
malmultaj vortoj priskribi ilin, sed sentu vin bonŝanca ĉar la TTT oftege prezentas teatraĵojn dum
kongresoj: nepre antaŭmendu sidlokon en la unua vico por plene ĝui!
Eksterordinara estis la "malferma posttagmezo" kiu estis programero fakte organizita de la
partoprenintoj mem kiuj prezentis proprajn verkojn, kantis kaj ludis gitaron, violonon aŭ
fortepianon, montris popolajn dancojn kaj multon alian! Entute plentalenta (nu, kelkaj esceptoj...)
programero far profesiecaj amatoroj!
KEF ĉefe estas por esperantistoj sed dum tiu ĉi oni sukcese montris nian kulturon al ekstera
publiko per amaskomunikila informado, tapiŝafiŝado kaj drum-orkestrado tra la plenhomaj vojoj de
la urbo, koncertado en aparta ejo tre vizitata de lokaj enloĝantoj. Mirinda estis la ekskurso prame al
la sveda urbo Helsingborg en kies muzikejo koncertis la triopo Ĵomart, Nataŝa kaj Carina.
Ĉu mencii tamen kelkajn makulojn de KEF? Sendube jes, kun la espero ke tiu ĉi kritiko estos akceptata samkiel dolĉa ĉerizo sur kuko: ĝi nur plibonigas jam frandindan aferon! Unue, la muzika parto gigantis kompare kun
la literatura kaj la teatra: iel indus harmoniigi la tuton kaj certe ne mankas artistoj kiuj kontribuu por la literatura kaj teatra flankoj. Due, aranĝi plibonan libroservon: Flo'
kunportis amason da kvalitaj KDoj, sed la libra sekcio estis
magra. Trie, havigi pli da helpantoj: mi mem pretas rehelpi
dum venonta KEF kaj mi certas, ke multaj aliaj sin proponos
se oni disanoncos partetan rabaton.
Fine, ni danku la organizan komitaton kiu senlace laboregis
por briligi tiun ĉi specialan aranĝon de Esperantujo: al Jacob,
Jytte, Kimo, Gosia, Line kaj ĉiuj helpantoj; sed ankaŭ al la partoprenintoj kiuj kreis unikan etoson!
Multaj el ni esperas ke venonta KEF denove okazos en Helsingør en 2011 tuj antaŭ la Kopenhaga UK.
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esperantajn flagojn kaj esperantajn ombrelojn.
En julio estis du grandaj aranĝoj: KEF kaj UK. Dum KEF
Peter kuiris matenmanĝon kaj vespermanĝon. Mi iom
helpis, sed cetere ĝuis la programerojn. Kelkajn tagojn
antaŭ la festivalo mi tamen devis labori por trovi lokon kaj
subvenciojn por la koncerto en Helsingborg. Pro manko de
tempo ni ne povis bone reklami ĝin kaj venis nur unu-du
neesperantistoj. La artistoj, Ĵomart kaj Nataŝa, ege
kontentis pri la bela salono de Folkets Hus. Multaj talentoj
aperis dum la programero ”Malferma posttagmezo” en la
kef-ejo, Byskolen en Elsinoro. Persone mi tre ŝatis la
poemon de Mikko el Finnlando. Se vi havas Interreton, vi
povas trovi ĝin ĉe www.kef.saluton.dk/memoraĵoj kun
fotoj, artikoloj kaj filmetoj pri la festivalo.

Klubo
Esperantista
de
Helsingborg

Karaj klubanoj kaj aliaj, kiuj legas tiun ĉi angulon!
Post mia lasta raporto ne multe okazis en la klubo, krom
nia ekskurso tra malnova Helsingborg, kiun partoprenis
ankaŭ samideanoj el Kopenhago, Malmö kaj Ystad. Eĉ
devis miaj kursanoj memstare labori pri tekstoj por la ekskurso dum kvar semajnoj, kiam mi estis en Irano. La ekskurso estis sufiĉe sukcesa, kvankam komence blovegis tiel
ke ni devis barakti por atingi la havenan placon. En la malantaŭaj kvartaloj estis pli bone, kaj por la kafpaŭzo ni rifuĝis en la vitran konstruaĵon ĉe la lifto de la Terasa Ŝtuparo.
Mi multe vojaĝis dum la lastaj monatoj. En aprilo-majo
Peter kaj mi estis en Irano dum monato. En tri urboj,
Tehrano, Rasht kaj Kangavar, ni renkontis esperantistojn
kaj donacis librojn al ili. Tuj kiam ni revenis, ni havis
klubkunvenon en la biblioteka kafejo, kaj post kvar tagoj
ni kvarope (Annika, Wictoria, Bengt-Olof kaj mi) veturis
al la kongreso de SEF en Borlänge. Estis bona aranĝo en
tre agrabla etoso. Vi povis legi pri ĝi en la antaŭa numero
de La Espero.
Post denove nur kvar tagoj estis tempo veturi suden. Peter
kaj mi partoprenis la duoblan kongreson de Germana
Esperanto-Asocio kaj EEU en Herzberg, kiu pro la
multnombraj programeroj kaj pro la sufiĉe granda kaj
internacia partoprenantaro similis al “mini-UK”. La plej
festa parto de la semajno, laŭ mi, okazis dimanĉe
posttagmeze kiam ni ĉiuj partoprenis la grandan paradon
lige al la Ĉasista kaj Popola Festivalo. Ni portis naciajn kaj

Dum UK en Bjalistoko regis tre bona etoso. Ŝajne la tuta
urbo partoprenis la celebradon de sia ”granda filo”. Ĉie laŭ
la stratoj oni povis vidi flagetojn, ŝildojn kaj bonvenigajn
vortojn en esperanto. Pluraj programeroj okazis ekster la
kongresejo, ekzemple en la granda placo, en parko Planty,
en la biblioteko, en la dramteatro kaj la pupteatro, en
kafejo kaj kinejo Fama ... Pluraj polaj artistoj
neesperantistaj kantis kaj ludis teatraĵojn en tre bela, bona
kaj klara esperanto, ekzemple la gejunuloj de Bjalistoka
Kantstudio. Disko kun kelkaj el iliaj kantoj troviĝis en la
kongresa sako. Resume: Mi tre ĝuis la kongreson.
Kaj fine: Kio okazos en nia klubo? Nia studrondo
komencos sian novan semestron la 24-an de aŭgusto je la
18-a horo en la kutima loko, Verdandi, Brevduvevägen 4,
tel 042-292141. Niaj monataj renkontiĝoj okazos (plej
verŝajne) en la biblioteka kafejo, Café Birger, je la 13.30-a
horo la jenajn sabatojn: 29/8, 19/9 kaj 21/11. Pri la 17-a de
oktobro estas duboj ĉu SEA-kunveno en Helsingborg aŭ
aŭtuna festo en Malmö. Ni provos starigi ekspozicion en la
urba biblioteko lige al la Internacia Tago de Lingvoj 26/9,
sed pri tio ni ankoraŭ ne decidis. Kontrolu iam kaj tiam
nian hejmpaĝon www.agado.net.
Mi deziras al vi ĉiuj bonan novan laborjaron kaj esperas ke
ĉiuj pretas helpi al DEA en la laboro organizi la UKn en
Kopenhago en 2011. (Gratulojn al Ileana pro la atingo!)
Ann-Louise

La 15-an de oktobro kaj la 12-an de
novembro. - programo ankoraŭ ne decidita

Klubo
Esperantista
de
Lund

Ni esperas aŭdi kio okazis dum la 94-a UK en
Bjalistoko de amikoj kiuj partoprenis ĝin.
Dimanĉe, la 13-an de decembro (je la 14-a
horo) antaŭkristnaska festo. Aparta invitilo
elsendota.
Agrabla renkontiĝo okazis ĉe Else-Britt kaj Allan
Ljungstedt en Genarp la 14-an de junio. Ili denove
regalis nin per multaj bongustaĵoj.
Kelkaj LEK-anoj vizitis Helsingborgon la 8-an de
julio, kie koncertis Ĵomart, Nataŝa kaj ilia filino Carina kadre de KEF en Elsinoro. Tre sukcesa aranĝo.

Karaj LEK-anoj!
La aŭtuna sezono alproksimiĝas kun novaj renkontiĝoj en nia mondo.

Bonvolu noti la datojn (ĉiam ĵaŭde, je la
18.30 ĉe Sensus):
La 10-an de septembro. Temo: Kion mi
faris dum la somero?

Bonvenon al nova agadperiodo!

Anna-Maria Lange
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PROGRAMO EN MALMÖ
Sabate 29.8

La bicikla grupo informos en la urbo
Bv kontakti Per-Olov Johansson, tel. 26 31 94, se vi volas partopreni

Sabate 5.9

Tago de la Societoj - Föreningarnas dag i Folkets Park
Kim kaj Villads muzikos sur Stora Scenen 12.35-12.45 (10 minutoj)

Merkrede 9.9

Ordinara kunsido. Tagordo en Ponto n-ro 2

Merkrede 23.9

Ni ĉiuj rakontos somerajn memorojn

Merkrede 7.10

Raporto pri la UEA-kongreso en Bjalistoko
Ulla Ullfors kaj Sten Svenonius rakontos kaj montros bildojn

Sabate 17.10
16.00 h

Aǔtuna festo - höstfest
El la programo:
Ni spektos niajn parte tre malnovajn filmojn kiuj nun estas transigitaj
al DVD

Merkrede 28.10

Ni daǔrigos la laboron ordigi niajn librojn en la biblioteko

Merkrede 11.11

Ordinara kunsido
Tagordo
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

Dimanĉe 22.11
16.00 h

Aǔkcio – auktion

Merkrede 9.12

Amuzaj ludoj kaj problemoj
Bv kunporti viajn kompaktdiskojn esperantajn

La merkredaj kunsidoj komenciĝas je la 18.30 h.
Regule okazos Lingva kvaronhoro.
Bv atenti ŝanĝojn en datoj kaj programeroj.
7

Aktuala EsperantoAgado

PONTO

3-2009

Aŭtuna programo de aŭgusto ĝis decembro 2009 de KEK
17.08.2009

Raportoj pri someraj kongresoj. Eventuale kunportu fotojn ktp. Ileana Schrøder

24.08.2009

informos al ni pri la Kopenhaga U.K-o en 2011.
Ĉu vi somere legis legendan libron? Rakontu pri ĝi, ni petas!

29.08.2009

Internacia tago 2009 kl.12 – 18. Peblinge Dosseringen, Kbh. N. KEK havos

31.08.2009

budon.
Studgrupo. Faktoj kaj Fantazioj. Fabelo el Zanzibaro.(paĝo 353)

07.09.2009
14.09.2009
21.09.2009

Gvidanto: Betty Chatterjee.
Bent Jensenius rakontos pri sia vizito al Madrido.
Kantvespero.
Birgit Andersen prezentos orepokan bildon.

25.09.2009

Ni celebros la Tagon de Lingvoj kaj la zamenhofan jubileon kunlaborante kun la
Pola Ambasado la 25-an de septembro.

28.09.2009

Studgrupo. Faktoj kaj Fantazioj. Faktoj iĝas fantazioj, Fantazioj iĝas faktoj.

05.10.2009

(paĝo 361) Gvidanto Bent Wiinberg.
Egon Starup "Charles Darwin kaj lia signifo por la dana literatur-historia
trapaso".

12.10.2009
Ne jam decidita.
19.10.2009
Ne jam decidita.
26.10.2009
Studgrupo.
02.11.2009
Ĉu vi kongresos en Kubo en 2010?
09.11.2009
Ne jam decidita.
16.11.2009
Ne jam decidita.
23.11.2009
Studgrupo.
30.11.2009
Birthe Lapenna prelegos pri la vivo kaj la agado de Ivo Lapenna.
07.12.2009
Libro-aŭkcio. Arne havas heredaĵon da aĉeteblaj libroj el la Vejle E-klubo
14.12.2009
Kristnaska kaj libro-taga festo.
Informoj pri la ne jam deciditaj temoj sekvos kaj legeblos ĉe http://sea.saluton.dk/ kaj ankaŭ estos
dissendataj per la semajnaj mesaĝoj.

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
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