PONTO
Jaro 8 N-ro 4 (43) Organo de Sunda Esperanto Agado novembro 2009

Sabaton, 12.12. 2009 je 19-23 h

Intresserade och nybörjare

Zamenhof jubilea festvespero

Känner du någon som visat intresse för esperanto eller gått någon nybörjarkurs och som vi
borde ha fortsatt kontakt med?

Bonvenon al granda jubilea festvespero
okaze de la 150-jara naskiĝdatreveno de
D-ro Lazaro Ludoviko Zamenhof!
Estos riĉa kaj varia programo kun surprizoj. Samtempe ĝi estos la lasta Zamenhof-festo de la EsperantoKulturgrupo

SEA-mötet beslöt att i mera organiserad form
ta hand om dessa personer. Vi har nu öppnat
adressen

esperantoagado@yahoo.se

Prezo: 70 kr. (manĝaĵo inkluzive).
Ni komencas la programon je 19.00 h!!

dit du kan meddela dem du nu känner till eller
träffar framgent. Du kan också lämna dem till
Ann-Louise Åkerlund, som redan gjort första
utskicket. Vi vänder oss till ”skåningar” eftersom vi avser att bjuda in till veckoslutskurser
och liknande lokala arrangemang.

Aliĝo estos necesa - faru tion kiel eble
plej baldaǔ - plej malfrue dim.
06.12.2009 (limigita kvanto)
Torben Svendsen: Tel: 3874 9764 – rete:
kulturgrupo@webspeed.dk

Det är viktigt att vi vårdar de kontakter och det
intresse vi möter.
Sten Svenonius
Maldekstre estas foto pri la tre sukcesa kaj varia programo prezentita de la Kultur-grupo en la 6-a de novembro okaze de la 100-jariĝo de Ivo Lapenna.
Interalie ni vidis filmojn kaj aŭdis paroladojn de tiu
elstara oratoro de nia movado.

La prezidanto de la Kultur-Grupo informis ke ekde
la venonta jaro ne okazos plu la diverstemaj prelegvesperoj sed estas planita pli altnivela kurso por
agantoj kaj instruistoj ekde la aŭtuno 2010.
Kaptu do la okazon partopreni la lastan Zamenhoffeston!
Sten Svenonius

Venonta Ponto, n-ro 1,
estas planita aperi en la 12.2 2010
Sendu vian materialon al
Sten Svenonius

plej laste en la 1.2 2010

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 +46 40 263194
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dum la somero. Ni ”iris” al nekutimaj lokoj, vizitis
artajn ekspoziciojn, muzeojn kaj trovis vidindaĵojn.
Babilemaj estis Per-Olov, Gerd, Karin kaj Gertrud.

La Folio
Klubo Esperantista de Malmö

Raporto pri la UEA-kongreso en Bjalistoko 7.10
Du klubanoj, Sten Svenonius kaj Ulla Ullfors, partoprenis en la UEA-kongreso en Bjalistoko pasintan
someron. Ili rakontis, Sten vorte kaj Ulla bilde, pri
siaj spertoj. Laǔ ili la loka komitato faris sian plejeblon por kontentigo de la partoprenantoj. La urbo estas malgranda, sed la urbanoj helpis diversmaniere.
Ekz. ili starigis grandegan tendon, en kiu okazis la
ĉefaj programeroj. Malavantaĝo estis ke multaj muzikaĵoj, prelegoj kaj aliaj interesaj aferoj estis disvastigitaj al diversajaj lokoj. Ulla montris multajn belajn
bildojn montrante ke la urbo Bjalistoko vere alte taksas Esperanton kaj ĝian aǔtoron.

Jaro 81 N-ro 4 (712) Fondita en 1906
>>ĉiam antaŭen<<

EL LA KLUBA VIVO

Gertrud Lund

Ordinara kunsido 9.9
Post bonvensalutaj vortoj la prezidanto Sten Svenonius informis pri la aǔtunaj kursoj.
Konversacia kurso startos se ankoraŭ du lernemuloj
partoprenos kun Per-Olov Johansson kiel respondeculo. Kurso por komencantoj kiam estos interesatoj.
Gertrud Lund informis pri la aǔtunaj programeroj.

Nekrologo
Leon Salomonsson,
nia fidela membro, mortis la 14-an de oktobro 95jaraĝa.
Li membriĝis en nia klubo en la jaro 1948.
Ni klubanoj aparte memoras lin kaj lian edzinon
Berta pro iliaj invitoj al la somerdomo Lillarp
apud Veberöd, ĉiam en printempo, kiam la naturo
estis kiel eble plej bela.
Leon ankaǔ gvidis grupvojaĝojn i. a.
al Samarkand kaj Tasjkent kun
partopreno de esperantistoj.

Jenaj elektoj okazis:
Aǔtuna festo 17.10 Elsy Lindblom-Vel
(kunvokanto), Ulla Ullfors, Albert Vel kaj Alf Mobark
Aǔkcio 22.11 Gerd Rodén, (kunvokanto), Agneta kaj
Gertrud Lund, Alf Mobark, Karin Rylander k Sten
Svenonius
Kafkomitatoj: 9.9 P-O Johansson kaj Asta Schaedel
23.9 Gertrud Lund 7.10 Elsy Lindblom-Vel k Albert
Vel 28.10 Ulla Ullfors 11.11 P-O Johansson
9.12 Karin Rylander

Li ripozu en paco.
Gertrud Lund

La kotizoj por membroj kaj Ponto por 2010 restos.

Memore al Leon Salomonsson oni povas sendi mondonacon
al nia banka ĝiro 353-0383 Malmö Esperantoförening.
Ni anticipe dankas.
La estraro

Estis decidite riparigi la kopiatoron por 1.000 kronor.
P O Johansson esploros la eblecon fari ekspozicion
en la lingvotago 26.9. Minimume estu disdonitaj varbiloj.

Membrokotizoj/Medlemsavgifter 2010

Someraj memoroj 23.9
Estas ĉiam interese aǔdi tion kion la klubanoj travivis

Kluba membreco
Membreco ankaǔ en SEF
Membro de KEM 150 kr 310 kr (160 kr por SEF)
Junulo ĝis 20 jaroj 60 kr 140 kr (80 kr por SEF)
Familio
200 kr 440 kr (240 kr por SEF)

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

La klubo plusendos al SEF la koston deciditan de ĝi.
La abonprezo por Ponto papere estas 70 kr kaj rete
20 kr por 2010.

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

OBS! Vi använder bara bankgiro!
Bankgiro 353-0383, Malmö Esperantoförening
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Kontaktilo
Membrogazeto de K.E.K
Konversacia Esperantista Klubo

Kopenhago
N-ro 4 (682) 2009 73-a jaro

Informoj pri la venontjara kotizo
por KEK-anoj.

Ĝeneralkunveno de KEK
la 15-an de februaro 2010

Nome de la estraro mi volus memorigi vin pri la pago
de la kotizo por la jaro 2010. La plej facila
pagmaniero estas per retbanko.

je la 19.30-a horo
TAGORDO
1. Elekto de direktanto.

La kontonumero estas: 1551 20 25 55 8.
Tamen se vi volus pagi per ĝirilo, bonvolu peti de ni
ĝirilon.
La kotizo por 2010 estos por individuaj membroj 200
kronoj kaj 300 kronoj por familiaj membroj.

Konversacia kurso en Kopenhago

2. Elekto de protokolanto.
3. Raporto de la prezidanto pri la
agado dum 2009
4. La kasisto prezentas la kalkulaĵon
por 2009.
5. Raporto pri la biblioteko.

la 5-an kaj la 6-an de decembro 2009.
La antaŭa prezidanto de ILEI Radojica Petrovic
dutage paroligos nin per vigla konversacia kurso dum
sia venontmonata vizito al Kopenhago.
Ĉiuj kiuj volus plibone paroli Esperanton estas
bonvenaj partopreni la kurson!
La kurso okazos en la klubejo ĉe Tomsgårdsvej 35
sabaton la 5-an de decembro je la 14-a ĝis la 17-a kaj
dimanĉon la 6-an
de decembro je la
11-a ĝis la 15-a.
La kurso kostas 50
kronojn.
Se vi volus
partopreni,
bonvolu anonci
vin antaŭ la 30-a
de novembro al
Arne Casper arnecasper@dbmail.dk +45 39 20 63 48
aŭ al Bent Jensenius bentjensenius@gmail.com +45
38 65 15 86.
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6. Proponoj (ili estu ĉe la prezidanto
10 tagojn antaŭe).
7. Elekto de la prezidanto. Betty
Chatterjee pretas reelektiĝi.
8. Elekto de 1 estrarano por 2 jaroj
(Bent Wiinberg ne deziras
reelekton).
9. Elekto de 2 estraraj anstataŭantoj
por 1 jaro. (Bent Jensenius kaj Ib
Jensen pretas reelektiĝi)
10. Elekto de 1 revizoro por 2 jaroj .
11. Elekto de 2 revizoraj
anstataŭantoj por 1 jaro.
12. Eventualaĵoj.

Bliv medlem i UEA 2010
UEA är den största organisationen i världen för esperantister.
Den behöver ditt stöd för att allt bättre uppfylla sina viktiga uppgifter att
• sprida esperanto
• verka för en lösning på språkproblemet i internationella sammanhang
• underlätta all sorts kommunikation mellan människor oavsett ras, religion eller politisk åsikt
därmed öka förståelsen mellan folk och länder
UEA ger ut flera esperantotidningar bl.a. Revuo Esperanto och har en omfattande bokförsäljning. Som direktmedlem får du köpa böcker från UEA:s bokservice med 10 % rabatt 2 gånger om året, och ifall du är MA-medlem får
du rabatten vid obegränsat antal köp. UEA anordnar även varje år en stor internationell världskongress för att nämna några verksamhetsområden.
För din egen del betyder det, att du får UEA:s årsbok med namn och adresser på delegater i hundratalet länder, och,
om du är MA-medlem, får du tidningen Esperanto, som ger dig värdefull information om vad, som händer i esperantovärlden. Dessutom ger medlemskapet (MA eller MJ ) dig rätt till betydligt lägre kongressavgift.
Avgiften betalas via plusgiro 14 74 29-5, SEF specialkonto. Ange på talongen vad pengarna avser.

Lisbet Andreasson, Kajsa Kavats gata 8, 242 35 Hörby, tel. 0415-50152
Avgifterna för år 2010 är följande:
MA Direktmedlem med årsbok och tidningen Esperanto. Om man är under 30 år blir man
automatiskt medlem även i TEJO och får tidningen Kontakto.
MJ Direktmedlem med årsbok. I övrigt se ovan!
MG Direktmedlem med ”Gvidlibro”. Ger inte nersatt kongressavgift.
SZ Avgift för ”Societo Zamenhof”, särskild stödorganisation. Ger inte medlemskap i UEA.
PT ”Patrono de TEJO”, får tidningen Kontakto

600 kr
240 kr
95 kr
1 200 kr
720 kr

För dig som vill bli ”dumviva membro” i någon kategori - kontakta Lisbet!
Eftersom kurserna är
så osäkra kan avgifterna komma att justeras.

UK i Havanna den 17-24 juli 2010
Anmälningsavgifter (svenska kronor )
-31/12 –09
1665
2080

1. Direkt medlem i UEA(ej MG)
2. Icke direkt medlem i UEA
3. Medföljande, handikappad eller
ungdom(född mellan 80-01-01
och 89-12-31), som är medlem i UEA 835
4. Medföljande, handikappad eller
ungdom, som inte är medlem i UEA 1250

-31/3 –10
2080
2600

efter 1/4 -10
2500
3120

1040

1250

1560

1875

Anmälningsblankett
för kongressen kan
beställas hos Lisbet
Andreasson
Ring 0415-50152

Kontakto
6
230
La Jaro
1
65
La Kancerkliniko
5
260
La Ondo
11
395
La Ondo rete
125
Literatura Foiro
6
380
Litova Stelo
6
145
Monato
11
500
Monato (retversio )
300
Norvega Esperantisto
6
125
Oomoto,nur rete www.oomoto.jp/esrevuo/Oo453.pdf
senpage
Ret-Ventoj
www.esperanto.hu/eventoj/ senpage
Scienca Revuo
4
210
TEJO-tutmonde
4
120

Svenska Esperanto Förbundet SEF erbjuder
sina medlemmar att prenumerera på esperantotidningar för 2010 Du beställer tidningarna
genom att sätta in pengar på plusgiro 14 74
29 –5, SEF, specialkonto, samt att på talongen ange vilka tidningar, som avses.
Tyvärr måste jag höja alla avgifter på grund av kronans svaga värde.
Jag skickar gärna provexemplar och svarar på frågor
om ni hör av er till Lisbet Andreasson.
Tidning
nr/år
Esperanta Finnlando
6
Esperanto
11
Esperanto en Danio
5-6
Femina
4
Heroldo
17
Juna Amiko(rabatt från 3 ex) 3

Handikappassistenter
och ungdomar födda
efter 89-12-31 betalar
ingen kongressavgift.

pris kr
225*
380
130
250
410
145 (115)

Tidningar markerade med * har inte lämnat prisuppgift
för 2010
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Protokolo por la SEA-kunveno la 17-an de oktobro 2009
en Kvarnby Folkhögskola, Malmö.
Partoprenantoj:
Sten, Jytte, Kim, Arne, Tara, Ann-Louise, Ileana, Jill, Dan, Zita, Ole, Per-Olov kaj Betty.
1.Malfermo de la kunsido. Sten malfermis la kunsidon.
2.Elekto de gvidanto kaj protokolanto. Gvidanto Ann-Louise kaj protokolanto Betty.
3.Decido pri la tagordo:
Ni decidis nur ĝenerale priparoli pri la laborplanoj de la kluboj.
4. Mallongaj raportoj de la klubreprezentantoj pri la pasinta periodo.
Helsingborg : Oni proponis kaj ofertis libervolajn kursojn en lernejoj, tamen la proponoj ne
estis akceptitaj. Ann-Louise disdonis Esperantajn librojn en Helsingborgaj altlernejoj.
Pri KEF. Kim informis pri la diversaj svedaj kaj danaj artikoloj kaj dissendoj okaze de la
KEF-o. La listo legeblas ĉe : http://kef.saluton.dk/memorajoj. Nek la dato de la venonta
KEF-a aranĝo nek la aranĝanto jam estas deciditaj.
Kopenhago : Oni trankvile laboras kunvenante ĉisemajne. Ileana informis pri sia partopreno
informante pri Esperanto en lerneja lingvo-rajta evento. Kim informis pri sia Esperantoinstruado en junulara lernejo en Kopenhago.
Malmö : Oni aktiviĝis dum la Malmo festivalo kaj la lingvo-tago i a disdonante flugfoliojn,
biciklado-agado en la urbo kaj instruado.
5.Laborplanoj en la kluboj :
Helsingborg : Ann-Louise informis, ke oni volus subteni la klubon kaj festeni la semajnon
de Internacia Amikeco fine de februaro per ekzemple Internacia Koncerto.
Kopenhago : KEK daŭre semajne kunvenos, kaj oni jam planas la printempan programon,
kiuj kiel kutime enhavos prelegojn, distraĵojn kaj studvesperojn. Oni ankaŭ volus festeni la
semajnon de Internacia Amikeco eventuale per komputila kontakto kun eksterlanda klubo.
Malmö. La klubo planas kutiman programon.
6.Kursoj kaj aranĝoj.
a) Ev.nomumo de kunordiganto/studsekretario :
Ann-Louise akceptas la respondencon por interesitaj kaj daŭras la kontakton por la svedoj.
Kim kaj Ann-Louise skribos novaĵleterojn por svedoj kaj danoj.
b) Planoj por komuna agado.
i)Ileana informis pri la Monda Marŝo por Paco kaj Senperforto, kiu preterpasos Kopenhagon
30.10 ĝis la 1.11. Jen la informoj pri la eventoj en Kopenhago.
http://www.verdensmarch.dk/kalender.php
Ileana proponis ke ni danoj kaj svedoj kiel esperantistoj partoprenu kelkajn el la aranĝoj.
ii) Kurso por daŭrigantoj komenciĝos la 8-an de novembro en Malmö.
Kurso por komencantoj gvidota de Kim eventuale komenciĝos en januaro, ankaŭ en Malmö;
Kim verkos invitilon por tio.
Li ankaŭ pretos instrui komencantan kurson en Kopenhago.
iii) Sten proponis ke la aktivuloj eventuale skajpe kunsidos por decidi urĝajn aferojn.
5.U.K. en Kopenhago en 2011.

Nova agado-l –listo
Tara Gregers estas la nova moderatoro de nova kunlabora listo de la Sunda
Regiono. Skribu al gregers03@yahoo.dk se vi volas aliĝi al tiu nova listo.
Tara petas vian aliĝon plej laste en la 26.11.
Estas bonega maniero rapide kontaktiĝi kun aliaj aktivuloj en la regiono!
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librojn mi kaptis la okazon paroli pri ili, pri la
studmaterialo EpoGo kaj ĝenerale pri esperanto.
La bibliotekistoj, (en la du plej malgrandaj
lernejoj ili samtempe estas lingvoinstruistoj),
montris grandan intereson kaj promesis paroli
kun la (aliaj) instruistoj kaj ekspozicii la librojn,
la broŝuron “Upptäck esperanto” kaj afiŝeton pri
EpoGo. “Ni semas kaj semas ...”

Klubo
Esperantista
de
Helsingborg

Alia, kiu ”semas”, estas nia Annika, kiu sukcesis
enkonduki esperanton kiel liberan elekton en sian
lernejon. 14 gelernantoj ekstudis! Vi povas legi
ŝian raporton en la lasta numero de La Espero.

Varmajn salutojn en malvarma novembro!
Ni alproksimiĝas al la fino de la aŭtuna
studsemestro. Nia malkreskinta studgrupo
baldaŭ venos al la fino de la studmaterialo
EpoGo (Esperanto Por Gimnazianoj). La lasta
testo okazos la 23-an de novembro, kaj la 30an ni havos festeton. Bonvolu ne miri pro tio
ke ni uzis multe da tempo por finstudi la
librojn, ni intertempe uzis ankaŭ aliajn
materialojn.

La ĉi-aŭtuna SEA-kunveno okazis en Kvarnby
Popola Altlernejo la 17-an de oktobro. Ni
interalie decidis pli bone teni la kontakton kun
tiuj (sur la sveda flanko), kiuj iam partoprenis
komencantan kurson aŭ alimaniere montris veran
intereson pri esperanto. Ni jam starigis
retpoŝtliston sub la nomo
esperantoagado@yahoo.se kaj dissendis
informojn pri la nova 30-poenta distanckurso ĉe
la universitato de Stokholmo. La Venonta SEAkunsido okazos en Helsingborg la 20-an de
marto 2010.

En septembro mi kontaktis sep gimnaziojn en
Helsingborg por oferti al ili libro-pakaĵojn de
Eldona (Förlagsföreningen Esperanto). La pakaĵoj enhavis Svensk-esperantisk ordbok de
Ebbe Vilborg, Nya Esperantokompendium de
Bertil Wennergren kaj Nemesis de Alfred Nobel. Mi turnis min al la respondeculoj pri la
lernejaj bibliotekoj, kaj ili ĉiuj entuziasme
akceptis la donacojn. Kiam mi transdonis la

Ĉar tiu ĉi numero de Ponto estas la lasta por la
jaro 2009 mi volas kapti la okazon esprimi mian
deziron pri agrablaj festotagoj kaj bona,
sukcesplena nova jaro 2010.
Ann-Louise

tadon de loka koruso.

Klubo
Esperantista
de
Lund

LEK estis invitita ĉeesti la aranĝon de Lunds
FN-förening, la 24.10. La broŝuro Eniro al
Esperanto estis disdonita.
Samdate okazis la Tago de klimatagado. Pri ĝi
i.a. prelegis Cheryl Sjöström. Ŝi paroladis pri la
situacio en Afriko: Ĉu la agrikulturo povos solvi malsategon kaj malriĉecon?
Fine kantis la koruso EKKO afrikajn kantojn.

Karaj LEK-anoj!
La 10.9 Ursula Kwasniewska rakontis pri
la 94-a UK en Bjalistoko. Dum semajno ĝi
iĝis tutesperanta urbo.
Krome klubanoj paroladis pri someraj travivaĵoj.

La 12.11 Ragnhild Berntsson-Laskowski rakontas pri la kastelo de Borgeby.
Fine do nia antaŭkristnaska festo en la 13-a
de decembro, je la 14-a horo, ĉe Sensus.
Bonvenon!
Telefone aliĝu al 046-147309 aŭ 040-482034

En la 15.10 nin vizitis Ann-Louise Åkerlund. Denove ni aŭdis pri Bjalistoko kaj
bunta programo dum la kongreso. AnnLouise montris bildojn kaj aŭskultigis kan-

Feliĉan 2010 al ĉiuj
deziras la estraro de LEK.
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Aktuala EsperantoAgado

PONTO

4-2009

PROGRAMO EN MALMÖ
Dimanĉe 22.11
16.00 h

Aǔkcio – auktion

Merkrede 9.12

Amuzaj ludoj kaj problemoj
Bv kunporti viajn kompaktdiskojn esperantajn

Merkrede 20.1

Ni daǔrigos la laboron ordigi niajn librojn en la biblioteko

Merkrede 3.2

Interese pri Esperanto en la komputilo
Vi lär oss känna föreningens dator och hur vi kan använda den

Merkrede 17.2

Viva gazeto - Ĉiuj povas kontribui

Merkrede 3.3

Jarkunsido – årsmöte.
TAGORDO
1. Elekto de prezidanto por la jarkunsido
2. Aprobo de la tagordo
3. Ĝustigo de listo de elektantoj
4. Demando pri laǔstatuta anonco de la jarkunsido
5. Elekto de protokolkontrolanto
6. Jarraporto de la estraro
7. Raporto de la revizoroj
8. Demando pri malŝarĝo por la estraro
9. Elekto de prezidanto por la jaro 2010
10. Elekto de 2 estraranoj kaj 1 anstataǔanto por du jaroj
11. Elekto de 2 revizoroj kaj 2 anstataǔantoj por unu jaro
12. Elekto de studkomitato kaj studsekretario
13. Elekto de informa komitato kaj informa sekretario
14. Elekto de programkomitato kaj programsekretario
15. Elekto de diversaj funkciuloj
16. Elekto de elektoprepara komitato
17. Decido pri vojaĝkontribuo al la jarkunsidoj de Sveda Esperanto-Federacio kaj Eldona
Societo de Esperanto por oficialaj reprezentantoj
18. Elekto de reprezentantoj de KEM por la supre nomitaj jarkunsidoj
19. Eventualaj proponoj por la jarkunsido de SEF
20. Diversaj raportoj
21. Kromaj elektoj kaj demandoj

Merkrede 17.3

Libroaǔkcio – bokauktion. Massor av böcker på esperanto och svenska

Merkrede 31.3

La programo ne estas preta

Sabate 17.4

Printempa festo – vårfest

Merkrede 28.4

La programo ne estas preta

Merkrede 12.5

Ordinara kunsido

La merkredaj kunsidoj komenciĝas je la 18.30 h. Regule okazos Lingva kvaronhoro.
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Aktuala EsperantoAgado

PONTO

4-2009

Programo de KEK 23.11 2009 - 26.4 2010
Informoj pri ne jam deciditaj temoj legeblos ĉe http://sea.saluton.dk/ kaj per la semajnaj mesaĝoj.
23.11.2009 :

Studgrupo. Faktoj kaj Fantazioj la 50-a ĉapitro p.393.

30.11.

Birthe Lapenna prelegos pri Ivo Lapenna.

07.12.

Tago antaŭ la tago de la libro: Arne aŭkcie liberigos sin de kelkaj libroj hereditaj de Vejle
E-klubo. Aŭkcios ankaŭ aliaj bonaĵoj. La kaso de KEK estos al vi dankema.

14.12.

Ni kristnasko-festos. Gajan Kristnaskon!

4.1. 2010

Feliĉan Novjaron! Ni distru unu la alian per ia amuza kaj interesa agadeto kiu ekzemple
estos kanto, kvizeto, poemdeklamo, informeto, ŝerco aŭ io tute alia.

11.1

Prelegeta Vespero. Ni mallonge prelegu pri ia dana temo. Ekzemple : Dana gastronomio,
La marvirineto, Ĉu vere danoj estas la plej feliĉaj homoj en la tuta mondo ? ktp, ktp.

18.1

Ole Therkelsen prezentas sian novan danlingvan libron eldonite la 21-an de septembro
2009 .‘Martinus og den ny verdensmoral’

25.1

Studgrupo. La 52-a ĉapitro de Faktoj kaj Fantazioj p.409. Gvidanto Bent Wiinberg

1.2

Ni rakontu pri libro legita.

8.2

Kantvespero.

15.2

Jarkunveno de KEK

22.2

La Tago de Gepatraj Lingvoj (t.e. la 21.2). La Semajno de Internacia Amikeco, la lasta
semajno de februaro).

1.3

Regin Larsen prelegos pri la junulara agado.

8.3

Henning kaj Karen distros nin per numero-ludo.

15.3

Studgrupo. Gvidanto Bent Wiinberg

22.3

Ne jam planita

29.3

Prelego

12.4

Printempa aŭkcio

19.4

Studgrupo. Gvidanto Bent Wiinberg

26.4

Ne jam planita

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 www.agado.net
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