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La Folio
Klubo Esperantista de Malmö

Jaro 79 N-ro 1 (705)

>>ĉiam antaŭen<<

Ordinara kunsido 7.5

Fondita en 1906

Tagordo
1. Elekto de protokolkontrolanto
2. Diskuto kaj decido pri aǔtunaj kursoj
3. Diskuto kaj decido pri aǔtunaj programeroj
4. Eventualaj demandoj

Inaǔguro de nia renovigita klubejo 15/1.
Post pli ol duonjara manko de nia propra ejo ni
finfine povis inviti al inaǔguro de ”nova” ejo,
nova, ĉar estas bele renovigita post la somera inundo.
Vizitis nin amikoj el Kopenhago kaj Helsingborg.
Entute ĉeestis pli ol 20 esperantistoj. Komence nia
prezidanto Sten bonvensalutis kaj rakontis pri la
okazintajoj.
Post manĝo kaj tostoj Mikaelo Bronŝtejn distris
nin per prelego pri Zamenhof kaj Postnikov –
idealo kaj aventuro.
Aleksandro Aleksejeviĉ Postnikov (1880 –1925)
estis memorinda ne nur pro sia grandioza aktivado
poresperanta, sed ankaŭ pro la juĝproceso, okazinta en 1911, en kiu li estis akuzita pro spionado
kaj poste punita.
La “pruvoj” kontraǔ li estis falsaj kaj li estis maljuste traktita, eš malliberigita.
2004 aperis la romano de Bronŝtejn “Dek tagoj de
kapitano Postnikov” , kies kerno iĝis la vespera
prelego, kaj kune kun aliaj libroj kaj diskoj aĉetebla dum la vespero.
Fine Mikaelo rakontis pri la moderna historio de la
soveta esperantomovado kaj kantis laŭteme.
Sten Svenonius

Malmö Esperantoförening
Kronetorpsg 94, SE - 212 27 MALMÖ
℡ 040-18 71 90
Poŝtĝiro: 3 87 14 - 2
Prezidanto:
Sten Svenonius sten@agado.net
℡ 040-19 14 77
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Mikaelo Bronštejn
Verkisto, poeto, tradukisto, aŭtoro de multaj
kantoj, bardo, ĵurnalisto, inĝeniero – ĉio ĉi estas Mikaelo Bronŝtejn, legendo de Esperantujo, ankaŭ konata sub la pseŭdonimo „Bruna
Ŝtono“. Li esperantistiĝis en 1962 kiel lernejano kaj fariĝis aktiva membro (poste ankaŭ
kungvidanto) de SEJM (Sovetia Esperantista
Junulara Movado). Liaj kantoj disvastiĝis en la
tuta Sovetunio. Por la esperantistoj de la tuta
mondo Mikaelo Bronštejn estas bone konata
kiel bardo, poeto kaj verkisto, laŭreato de
prestiĝa literatura premio „Antoni Grabowski“
(2003). Dum la lastaj 10 jaroj en Rusio kaj en
eksterlando aperis pli ol 20 liaj libroj, inter ili
originalaj romanoj kaj poemaroj, kaj ankaŭ liaj
tradukoj el Puŝkin („Poltava“, „Grafo Nulin“
ktp.), Iosif Brodskij („En la ĉambro kaj duono“, poemoj), Arkadij kaj Boris Strugackij
(„Pikniko ĉe vojrando“, „Lundo ekas sabate“,
ktp.) Haveblas kelkaj kompaktdiskoj kun kantoj de Bronŝtejn.

Kontaktilo
Membrogazeto de K.E.K
Konversacia Esperantista Klubo

Kopenhago
N-ro 1 (675) 200 72a-jaro

Programo de la Jubilea kongreso en Kopenhago
Vendredon la 18-an de aprilo
14.00

Enkonduko
Bonvenigaj vortoj
Oficialaj salutoj
Festparolado
Koruso
Junulara programo
Rememora trarigardo

16.30

Inaŭguro de ekspozicio pri la dana movado dum 100 jaroj en la 3-a etaĝo de la Kulturdomo

18.00

Bankedo.

20.00

Koncerto
– la fama muzikisto JOMO distros nin.
Sabaton la 19-an de aprilo

9.30

Detlev Blanke: Lingvopolitiko per esperanto
La esperanta lingvo komunumo ne konscias pri la manko de sufiĉe sistema lingvo-politiko por sia
lingvo, internen kaj eks-teren direktitaj. La prelego pritraktos la gravecon de ambaŭ direktoj kaj
koncentriĝos pri la problemoj en sciencaj medioj.

10.40

Anna Lowenstein: esperanto kiel familia lingvo
Ekzistas en la mondoproksimume mil familioj, kiuj uzas Esperanton kiel familian lingvon. Kiajn
problemojn ren-kontas tiuj gepatroj, kiuj deziras paroli esperanton kun siaj infanoj, kaj kiujn solvojn ili
trovas? Kiuj servoj ekzistas por helpi ilin?

12.00

Lunĉo

13.30

Mogens Rude Andersen: La dramoplenaj tagoj de Monte-video
La preleganto rakontos la historio malantaŭ la rekono de la Internacia Lingvo fare de UNESKO en
1953.

14.30

Wera Blanke: Publike paroli
Kontribui al diskuto en pli aŭ malpli granda rondo ne estas ĉiam facila tasko. Multaj homoj eĉ ne
kuraĝas partopreni publikan diskuton. Dum multjaraj propraj observoj la prelegantino kolektis spertojn
pri kelkaj teknikaj atentoj kiujn ŝi pretas dividi kun vi.

16.00

Renato Corsetti: La malbona lingvo aŭ la eŭropa dia-lek-to de esperanto.
Zamenhof faris lingvon leksike europa sed funkcie Ne europa, en kiu la rilato inter vortoj venantaj el la
sama Radiko estas fiksita kaj farebla nur per la rimedoj de Esperanto mem. Parolantoj de hindeuropaj
lingvoj ne komprenis tion, kaj Neniu instistis pri tio, pro kio ili provis laŭgrade transformi Esperanton
al dialekto de franca aŭ de la angla.

17.00

Anna Lowenstein: Antaŭ 2000 jaroj
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Ilustrita prelego pri la vivo de la antikvaj romanoj.
18.00

Forveturo al Tivoli por vespermanĝi kaj amuzigi sin.

Dimanĉon la 20-an de aprilo
9.30

Ekskurso tra la urbo,

9.30

Ĝenerala kunsido de DEA kaj Ĝenerala kunsido de DEJO.

12.30

Lunĉo kaj adiaŭo.

Ĝenerala kunveno de Dana Esperanto-Asocio 2008
Provizora tagordo, dimanĉe la 20-an de aprilo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Elekto de kunvena gvidanto
Elekto de protokolanto
Jara raporto
Jara kalkulaĵo de 2007
Laborplano de DEA 2008-2009
Envenintaj proponoj
Elekto de prezidanto
Elekto de estraranoj kaj anstataŭantoj
Elekto de revizoroj kaj anstataŭanto
Eventualaĵoj

Praktikaj informoj:
Loĝado: al eksterubaj gastoj ni rekomendas:
Danhostel Copenhagen Bellahøj, tel.: 3828 9715
(je piedira distanco de la Kulturdomo)
Hoteloj Cabinn
Alveno:
Buse: De la stacioj Nørreport aŭ Nørrebro per n-ro 5A aŭ 350S ĝis la haltejo de Tomsgaardsvej. De la stacioj
Flintholm aŭ Hellerup per nro 21 ĝis Birkedommervej. La Kulturdomo situas 200 metrojn de la haltejo,
respektive antaŭ kaj malantaŭ la benzinejo de Shell.
Aŭtomobile: La Kulturdomo havas senpagan parkejon. Estas ankaŭ facile parki en la apudaj stratoj.
DEA kore invitas ĉiujn Esperantistojn: membrojn kaj nemembrojn - aparte bonvenigas gastojn el niaj
najbaraj landoj.
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KluboEsperantista
de Helsingborgo
Karaj,
Jam estas la 2008-a jaro, jubilea jaro por UEA,
por KEK kaj certe por multaj aliaj organizaĵoj
kaj asocioj. Ankaŭ estas la ”Jaro de Lingvoj”,
proklamita de la Ĝenerala Asembleo de Unuiĝintaj Nacioj kaj Unesco. Bedaŭrinde nia eta klubo
ne havas la forton fari iun specialan aranĝon
okaze de tio. Eble se ni povus kunlabori kun iu
…
Niaj studrondoj rekomenciĝis. Ni daŭre studas
laŭ la samaj libroj, sed uzas ankaŭ aliajn materialojn. Krome ni interparolas kaj diskutas.
Nuntempe ankaŭ la ”komencintoj” kapablas iom
konversacii. Lundoj kaj mardoj estas rezervitaj
por tiuj ĉi studrondoj. La unuan renkontiĝon de
la marda grupo ni fakte uzis por iri al Malmö kaj
ĝui la esperantan etoson, babilante kaj aŭskultante la prelegon de Mikaelo Bronŝtejn.
Dum la duon-jara konferenco de ABF Helsingborg viro de alia membro-organizo (de ABF)
demandis pri la ebleco havi Esperanto-kurson en
lia klubo. Mi petis lin kolekti grupon kiu volas
lerni Esperanton, kaj ni povos diskuti lla aferon.

amen estas iom malfacile trovi tempon kaj forton
gvidi trian grupon dum la semajno …
Ni verkis jarraporton por la jaro 2007, kaj trovis ke
ni fakte ion faris. Krom la kursoj ni havis sep monatajn renkontiĝojn kaj jarkunvenon en Café Birger, ni
aranĝis ekskursojn al la parko de Ramlösa kaj al
Elsinoro, ni partoprenis la SEA-kunvenojn en Kopenhago kaj Malmö, unu-tagan kurson ĉe Esperantoskolen en Kopenhago, printempan feston en
Malmö kaj Zamenhof-feston en Kopenhago. Tri
membroj de la klubo partoprenis kurson por gvidantoj de studrondoj ĉe ABF kaj 5 membroj partoprenis
la semajfinan kurson de ILEI en Mullsjö.
Aldone mi en majo sukcesis en la Meza Ekzameno
de ILEI/UEA kaj fariĝis estrarano de SEF. Mi partoprenis en Trivselhelg en Lesjöfors en oktobro, kiam
SEF kaptis la okazon havi estrarkunvenon. En januaro 2008 SEF dum du tagoj kunsidis en Helsingborg
por priparoli, inter alie, rutinojn por la estrarlaboro
kaj la jarkongreson. Ileana Schröder kaj Arne Kasper
vizitis nin por interŝanĝi spertojn kaj diskuti pri nia
eventuala kunlaboro dum la Eŭropa Socia Forumo en
Malmö fine de septembro ĉi-jare.
KLUBO ESPERANTISTA DE HELSINGBORGO invitas ĉiujn membrojn al la JARKUNVENO en Café Birger en la urba biblioteko, SABATE la 16-an de FEBRUARO je la 13.30-a horo.
Venu por diskuti la agadon kaj la estontecon de la
klubo!
Ann-Louise

La
Esperanto
Klubo de
Lund

La unua renkontigo ĉi-jare estis la 17an de
januaro.
Krome okazis du estrarkunvenoj, la 27an de
nov. -07 ĉe Kristina Takman kaj la 29an de
jan. ĉe A-M Lange.

Saluton LEK-anoj kaj aliaj legantoj,
Kiel kutime ni revenu al pasintaj okazajoj:

Bonvenon al niaj venontaj aranĝoj!
Jarkunveno 21/2 2008
Renkontigo monata 13/3 ĉe Ulla Saether
Ordinara kunveno 10/4
Lasta renkontiĝo antausomera 8/6, 14.00 ĉe
Else-Britt kaj Allan Ljungstedt.
La estraro de LEK

Ordinaraj monatkunvenoj estis 11/10
kaj 8/11.
La 16-an de decembro 14 personoj, inter ili kvar geamikoj el Malmö, ĉeestis
nian julan kunestadon.
Dum gi ni kantis, havis aukcion kaj legis i.a. tekstojn de Olle Olsson kaj
Frank Strahl.
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Svedoj povas pagi al la konto sube lau la kondicoj en la alig’ilo!
La alig’ilo estas ricevebla en la retejo www.agado.net.

ALIĜILO
Jubilea jarkunveno de DEA 18-20an de aprilo 2008
Mi/ni aliĝas al la Jarkunveno en Kopenhago:
Nomo:

________________________________________
________________________________________

Adreso:

________________________________________

Telefono: ____________

Retadreso: _________________

Mendo kaj prezoj po persono:
Kotizo ĝis la 1. de marto

325 skr.

kr.

425 skr.

kr.

Kotizo Junulo

160 skr.

kr.

Manĝoj 18-19/4*

660 skr.

kr.

Enirbileto al Tivoli 19/4

100 skr.

kr.

60 skr.

kr.

125 skr.

kr.

Kotizo post

”

Boata ekskurso 20/4
Lunĉo 20/4
Pago entute:

”

kr.

Vegetarano: jes ❏
Dato:

Subskribo:___________________________

* La manĝoj inkluzivas: kafon kaj bankedon vendrede, kafon kaj lunĉon sabate
Pagu al ĝirokonto 3 87 14 –2 Klubo Esperantista de Malmö.
Bonvolu sendi la aliĝilon al Sten Svenonius, Vendelsfridsgatan 4 c, 212 14 Malmö.
Tlf.: 040-191477, retadreso: sten@agado.net

Nekrologo
Evert Rausek 1926-2007
Multfoje Evert montris multajn talentojn dum sia longa membreco en nia klubo. Li
aligis 1957. Ĉiam li agadis por subteni ĝin tenante bone multajn klubajn funkciojn kaj
solvante multajn praktikajn aferojn. Li ja havis gravajn spertojn el sia profesia laboro.
Dank al esperanto li akiris amikojn en nia lando kaj ekstere. Fervojaj laboristoj vere
aplikis la ideon de la internacia lingvo! Estis ĉiam interese kiam li rakontis
pri siaj esperantaj travivaĵoj dum la kunsidoj en nia konversacia grupo.
Mi neniam vidis lin sur la dancoplanko, sed dum kopenhaga vizito
membrino de KEK laǔdis la Rausekan paron pro la dancolerteco.
Bedaǔrinde lia lasta danco okazis tro frue.
Li ripozu en paco.
Per-Olov Johansson
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PONTO

AKTUALA ESPERANTO-AGADO

1-2008

EN LA SUNDA REGIONO

PROGRAMO EN MALMÖ
Merkrede 27.2

Kombina aǔkcio de objektoj kaj libroj
Tag gärna med något du vill lämna till auktionen
Tag också med vänner och bekanta

Merkrede 12.3

Jarkunsido
Tagordo sur paĝo 2, Ponto 5-2007

Merkrede 26.3

Memoroj el mia frua Esperantovivo
Lisbet Andreasson rakontos

Sabate 12.4
16.00 h

Printempa festo - vårfest
El la programo:
Raporto pri la UEA-kongreso en Jokohamo
Jütte Sunekaer, Kopenhago, rakontos kaj montros bildojn

Merkrede 23.4

Kunportu objekton kaj rakontu pri ĝi
Ĉiuj povos partopreni

Merkrede 7.5

Ordinara kunsido
Tagordo sur paĝo 2
Poste Lingva kvaronhoro

PROGRAMO DEFA
14an de februaro: Jan Niemann rakontos pri vojagtravivajoj - Grønnegades
Kaserne, Grønnegade 10, Næstved
13an de marto: E Henning Olsen rakontos pri DEFA 60 jaroj — Grönnegades Ka-

Ĉu vi jam konsultas www.agado.net?
Ekde nun ni ĉiam pli ekuzos nian komunan retejon por la programoj en la Sunda regiono.
Se vi deziras la lastajn informojn, eventualajn ŝanĝojn kaj pli da
detaloj, nepre konsultu la retejon!
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Informoj pri esperantokluboj kaj grupoj de SEA
Klubo Esperantista de Malmö, K.E.M.
La kunvenoj komenciĝas je la 18.30 h
en Kronetorpsgatan 94, 212 27
Malmö
Kontaktpersonoj: sten@agado.net
aŭ karin@agado.net
Karin Lindquist,
Sergels väg 14 A, 217 57 Malmö,
tel. 040-98 01 20

Konversacia Esperantista Klubo Kopenhago, K.E.K.
Kunvenas en Kulturhuset,
Dortheavej 61, 2400 København NV.

Prezidanto Betty Chatterjee
Vejlegårdaparken 20, st.th.
2665 Vallensbæk Strand
tel 38 89 10 13, rete chatterjeebetty@hotmail.com

La Esperanto Klubo de Lund, L.E.K.
Niaj monataj kunvenoj okazos ĉiun
duan jaŭdon en monatoj sept.-majo je
la 18.30-a h en la ejo de nia
studorganizo SENSUS,
Krafts torg 12 A.
Kontaktpersonoj: Anna-Maria Lange,
Prennegatan 10 A, 223 53 Lund,
tel. 046-147309
Allan Ljungstedt,
allan.lj@gmail.com

K.E.K kunvenas lunde 19.00 – 21.00. Kursoj povas
okazi ekde 17.00 – ĝis 21.00. Kafo, teo kaj kukoj
aĉeteblas je la 19.00.h. la kluba programo komenciĝas
je la 19.30 h..

Fervojista klubo en Kopenhago,
DEFA
Kunvenas en Grønnegades Kaserne,
Næstved
Kontaktulo: Lene Niemann, Hovedvagtsstræde 9
E, 1., 3000 Helsingør,
tel 49 26 13 19
Retadreso niemann@kabelmail.dk
www.jernbaneesperanto.dk

Klubo Esperantista de
Helsingborgo, K.E.H.

Kopenhaga Esperanto-Kulturgrupo,
KEKG

La kunvenoj okazos la trian sabaton
de la monato je la 13.30-a h
en Cafe Birger de la urba biblioteko.
Bonvolu informiĝi ĉe Ann-Louise
Åkerlund
tel. 042-291262 aŭ 042-186639 (oficejo) aŭ ĉe
Barbro Haraldsson tel. 042-121471

Aranĝoj en Medborgerhuset, Danasvej 30 B, atingebla per buslinio
29 el stacio Vesterport,salono n-ro
1,
dua etaĝo. Pordoj malfermitaj
19.00-23.00.
Ĉiu prelego okazos ĉ . 19.30 – 20.30.
Se vi deziras detalojn pri la prelegoj aŭ havas demandojn pri la aranĝoj bonvolu turni vin al
Torben Svendsen, Vanløse Alle 57,
DK-2720 Vanløse. Tel. 0045-38 74 97 64
Persone al la kontaktulo de KEKG:
Torben Svendsen: esperanto@webspeed.dk
Al la asocio - KEKG: kulturgrupo@webspeed

Retejo de la SEA

www.agado.net

Por pli da detaloj pri la kluboj, ekzemple membreco, abono de Ponto, programoj, kursoj ktp nepre 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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