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>>ĉiam antaŭen<<

Fondita en 1906

El la kluba vivo
Viva gazeto 30.1
Post bonvensaluto de la ĉeestantoj la redaktoro
Asta transdonis la vorton al Per-Olov kiu pasintsomere vojaĝis en suda Skanio spektante artaĵojn en
ĉiuj formoj. Dum parto de la veturoj Gerd, same
interesata de arto, akompanis lin. Ŝi ankaǔ per la
somerbileto de Skånetrafiken faris 25 vojaĝojn al
diversaj lokoj en Skanio. Asta, kiu radikas en Hälsingland rakontis viglajn historiojn de sia hejmregiono.

Lingvoj kaj beletro ludis grandan
rolon ĉe Kjell kaj en la profesia
vivo kaj kiel stimulanta okupo
por la libera tempo. Tekstoj el
verkoj de bonaj rakontantoj ekz. Selma Lagerlöf
aŭ Astrid Lindgren ofte estis startpunktoj de
stilaj diskutoj kaj en instruaj situacioj. Lia
ambicia kaj energia perado de scio ankaǔ ĝojigis
nin en la agado por Esperanto. Lia profunda
konvinko pri la bona kondiĉo de Esperanto esti
internacia lingvo fascinis same kiel lia
senpacienco pri la malrapideco en la akcepto de
la mondo ĉirkaǔ ni montras.
Nia klubo interne kaj ekstere dum multaj jaroj
havis bonan kunlaboranton en Kjell. Estis la
deziro de lia familio pensi pri la Klubo
Esperantista de Malmö pg. 3 78 14 – 2.
Ni donas nian varman kompaton por la memoro
de Kjell.
Li ripozu en paco!
Per-Olov Johansson

Kombina aǔkcio de objektoj kaj libroj 27.2
Depende de la inundo en nia klubejo ni devis prokrasti nian antaǔkristnaskan aǔkcion, la 68-an
laǔvice, kaj tial ni kombinis ĝin kun la libroaǔkcio.
Ĉiuj, Alf kaj Sten, agantaj kiel aǔkciantoj, same
kiel la ceteraj komitatanoj kaj ĉeestantoj
kontribuis al la gaja atmosfero kaj al la bona mona
rezulto.

Memoroj el mia frua esperantovivo 26.3
Jam kiel 1-jara knabineto Lisbet Andreasson spertis esperanton sidanta sur la genuoj de ”onklo” Josef Vitek el tiama Ĉeĥoslovakio. Motivo por lerni
la lingvon estis por Lisbet ke ŝiaj gepatroj uzis ĝin
kiam ili havis sekretojn. La kluba gazeto La Folio
ludis grandan rolon en la familio ĉar la stencila
aparato staris en ĝia kuirejo. Jam 8-jara Lisbet estis
taskata meti kruzon sur la kuvertoj. La UEAkongreso en Malmö en 1948 estis mejloŝtono en la
esperantovivo de Lisbet, kaj la klubaj festoj en la
IOGT-ejo elvokas gajajn rememorojn.

Gåvor
Som vi tidigare informerat har våra mångåriga
klubbmedlemmar och vänner
Britta Lindeberg och Evert Rausek avlidit.
Till deras minne har följande personer skänkt
en penninggåva till Malmö Esperantoförening:
Gulli Svensson, Gerd Rodén och Ulla Ullfors

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

Ankorau pri Malmö rigardu paĝon 6!
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Kontaktilo
Membrogazeto de K.E.K
Konversacia Esperantista Klubo

Kopenhago
N-ro 2 (676) 201 72 a-jaro

Jen prezento de la aktuala estraro:
Prezidanto:
Betty Chatterjee
Vejlegårdsparken 20 st th
2665 Vallensbæk Strand
Tlf.: 3839 1013 Ptlf.: 2860 6871
betty.chattertee@vgpnet.telelet.dk
Vicprezidanto:
Jytte Sunekær
Højlundshusene 16
3500. Værløse
Tlf.: 4448 4726 Ptlf. : 2818 0760
jytte.sunekaer@mail.tele.dk
Sekretario:
Jens S Larsen
c/o Trillingsgård
Munkebjergvej 77
2770 Kastrup
Ptlf.: 2447 5060
jens_s_larsen@yahoo.dk
Kasisto:
Allan Christensen
Stefansgade 51A 2 tv
2200.N
Tlf.: 3585 6789 Ptlf.: 2440 7429
allan.christensen@ac-pc.dk
Membro:
Arne Casper
Bryggervangen 70, 4 tv
2100 København Ø
Tlf.: 3920 6348 Ptlf.: 2140 8487
arnecasper@dbmail.dk
Anstataŭantoj :
Egon Starup-Jensen
Godthåbsvænget 31 , 2 th
2000 Frederiksberg
Tlf.: 2625 6029
Ana Røssum
Brunevang 30
2700 Brønshøj
Tlf.: 4492 1083
esperantodomo@paradis.dk

Post la gaja kaj eventplena centjariĝo de KEK, ni jam havis
sufiĉe trankviletan tempon en la klubo. Kiel kutime ni jam
kunvenis por studi la libron Faktoj kaj Fantazioj kaj ni ankaŭ
studis artikolon de 1914 pri la sorto de grupo da danaj
esperantistoj, kiuj vojaĝis al la malokazanta10-a universala
kongreso en Parizo. Printempe okazis diversaj prelegoj en la
klubo: Egon Starup-Jensen informis nin pri sangotipoj kaj sana
manĝaĵo. Henning Olsen prelegis pri la temo: DEFA 60-jara
krokize tra la jaroj. Lars Pilegård rakontis al ni pri kio
Esperanto signifas por ni. Pro la forpaso de Claude Piron ni
aranĝis memorvesperon. Pro la celoj de mongajno kaj distraĵo
okazis aŭkcio en la klubo; verdire ni atingis ambaŭ celojn. Pro
teknikaj problemoj la filma vespero malsukcesis, tamen feliĉe
ni anstataŭe spektis belan dvd-n fotita de Sven Sandø dum lia
pasintsomera vizito al Maribor en Slovenio.

DEA centjariĝis! Sukcesplenan festenon ĝuis pli
ol 70 gastoj dum la preĝtaga ferio.
Okaze de la 100-jara datreveno de Dana Esperanto-Asocio la
18-an ĝis la 20-a de aprilo Ileana Schrøder, prezidantino de la
asocio, afable bonvenigis en la kulturdomon en Dortheasvej,
Kopenhago pli ol 70 gastojn de Danio, Finnlando, Francio,
Germanio, Italio, Litovio, Norvegio, Portugalio kaj Svedio.
Estis aranĝita solena kaj eventplena programo.
La festo komenciĝis per jubilea tosto kaj oficialaj salutoj de
eksterlandaj kaj landaj samideanoj kaj amikemaj neesperantistoj. Sekvis la fesparolado de la honora gasto,
prezidanto de la Itala Esperanto-Asocio d-ro Renato Corsetti.
En sia prelego li komparis la tiaman kaj la nuntempan etosojn
en la Esperanta movado. Li emfazis la protektan rolon de
Esperanto en mondo, en kiu ĉiuj lingvoj kaj kulturoj estas
malgrandaj sed samtempe samvaloraj. Renato parolis pri la
maloptimismo de esperantistaj agantoj, kiuj spertas la
malkreskadon de la movado. Sed li opinias ke Esperanto estas
kreskanta pro la reta interkomunikiĝo. La nuntempularo lernas
kaj praktikas Esperanton pere de sia komputilo. Esperanto
similas al la malbela anasido en la fabelo de H.C. Andersen –
iam la homaro agnoskos la belegan cignon.
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pianludis komponaĵojn de Ĉajkovskij kaj Haydn. Post tiu ĉi trankvila kontribuo DEJO treege
amuze distris nin per la satira teatraĵo ‘Estis – Estas – Estos’. La lasta distraĵo estis la kantado
de grupo de kvar (ne-esperantistaj) profesiaj kantistoj, kiuj Esperante kantis kvar danajn
kantojn. Finfine ĉiuj partoprenantoj kantis la himnon de Eŭropo kaj la Esperon.
La kultura posttagmezo finiĝis per la oficiala malfermo de la klerega ekspozicio pri la unua
jarcento de la dana Esperanto movado. Tiu ĉi estis la rezulto de grandega laboro de Mogens
Rude Andersen kaj liaj kunlaborantoj Bent Jensenius kaj Torben Svendsen.
Post la bankedo sekvis koncerto kun JoMo, kiu senpene saltis inter granda nombro da lingvoj
kaj malsamdevenaj melodioj, sprite kunligante ilin per Esperanto. Kim Henriksen ankaŭ ludis
kaj kantis. Plurfoje ili dancigis la
gastojn.
Sabato estis la kleriga tago. La
estraro de DEA sukcesis allogi
imponan prelegantaron al Kopenhago.
La unua preleganto estis Detlev
Blanke, kiu parolis pri lingvopolitiko
por Esperanto. Interalie avertante ke
Esperanto ne estas sufiĉe stabila aŭ
evoluinta kiel faka lingvo, li emfazis
la gravecon, ke la movado ne tro frue
malpaciencu postuli sian akcepton
kiel oficialan lingvon en Eŭropo.
Kiel dua preleganto Anna
Löwenstein prelegis pri Esperanto kiel JOMO brile distris nin post la bankedo kantante en
familia lingvo. Pro siaj propraj spertoj diversaj lingvoj. Kune kun Kim li faris neforgeseblan
kiel patrino kaj ankaŭ pro sia profesia vesperon.
scio ŝi tre interese informis la plejparte
aĝan ĉeestantaron.
Posttagmeze okazis kvar prelegoj. Unue Mogens Rude Andersen vigle kaj detale rakontis pri
la dramoplenaj tagoj en la jaro 1954. Tiam kunvenis la 4-a Ĝenerala Konferenco de UNESKO
en Montevideo, kaj post granda postkulisa konflikto ties Ĝenerala Konferenco adoptis
rezolucion dediĉitan al Esperanto.
Wera Blanke tiam kontribuis per klara kaj utila prelego pri ‘Publike Paroli’, disdonigante la
praktikajn konsilojn en formo de libreto.
Post la kafopaŭzo Renato Corsetti prelegis pri ‘La malbona lingvo aŭ la eŭropa dialekto de
Esperanto’. Lia tezo estis ke Esperanto malpliboniĝas pro la adoptado de ĉiam pli da vortoj,
sed en la diskuto post la prelego Detlev Blanke argumentis por tute kontraŭa vidpunkto.
Konklude Anna Löwenstein parolis pri la vivo en Italio antaŭ du mil jaroj. Kvankam ĝi estis
malpli streĉa ol la antaŭaj prelegoj dum la tago, ĝi estis sufiĉe informoplena.
Dum la vespero oni amuziĝis en la Ĝardeno de Tivoli.
Dimanĉe Eŭgeniusz Rybarcyk ĉiĉeronis la eksterlandajn gastojn en la urbo, dum okazis la
ĝeneralaj kunvenoj de DEA kaj de DEJO.
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Klubo
Esperntista
de Helsingborgo

kaj monatajn renkontiĝojn la trian sabaton de la monatoj aŭgusto, septembro, novembro de tiu ĉi jaro kaj la
kvar unuaj monatoj de la venonta jaro.
Pro tio ke la pasintjara ekskurso al la parko de Ramlösa malsukcesis – forte pluvis la tutan tempon kaj nur
la estraranoj mem partoprenis – ni decidis oferti ĝin
denove:

Saluton ĉiuj!
Printempo alvenis kaj ni planas por la somero.
Niaj studgrupoj tamen laboros ankaŭ dum
majo. Por la aŭtuna semestro mi intencas kunigi la du grupojn, ĉar la ”komencintoj” nun
kapablas sekvi kaj partopreni diskutojn.

BONVENON AL EKSKURSO EN LA
PARKO DE RAMLÖSA
sabate la 14-an de junio inter la 12-a kaj la
16-a horo.

Ni havis la jarkunvenon la 16-an de februaro,
kaj la estraro iomete ŝanĝiĝis. Nun Dan estas
nia kasisto kaj Peter estas anstataŭanto. Do, la
estraro de Klubo Esperantista de Helsingborgo
konsistas el
Prezidanto
Ann-Louise Åkerlund
Vicprezidanto Jill Hilford
Kasisto
Dan Palm
Sekretario
Helga Holmgren
Estrarano
Barbro Haraldsson

Ni renkontiĝos je la suda enirejo de la parko, kie troviĝas bushaltejo de linio 2 (de Knutpunkten al Ättekulla). Kontaktu min se vi bezonas vojpriskribon.
(042-29 12 62 aŭ al_akerlund@yahoo.se) Kunportu
piknikon por manĝi en la parko.
Ni antaŭĝojas vidi vin en bela Helsingborg – La Perlo
de la Sundo!
Ann-Louise

Nia agadplano ne estas ampleksa: krom la kursoj ni havos eksurson kun gvidado en esperanto
sabate la 14-an de junio (vidu sube)

Britt kaj Allan Ljungstedt en Genarp. Por aliĝo kaj
detaloj turnu vin rekte al Allan 404-482034 aǔ allan.lj@gmail.com
Anna-Maria Lange

La
Esperanto
Klubo de
Lund
Printempan saluton al vi ĉiuj!

Aŭtobiografia romano de grave handikapito.
Traduko el la rusa: Kalle Kniivilä.

LEK havis jarkunvenon la 21-an de februaro. Se vi ankoraŭ ne pagis vian jarkotizon,
b.v. fari
- vidu la kotizojn en la invito al la jarkunveno (pg 17 68 40-7),Lunds Esperantoklubb.
La 13-an de marto ni renkontiĝis ĉe Ulla
Saether. Ŝi legis el memoraĵoj pri okazintaĵo en Lund dum la dua mondmilito.
La 10-an de aprilo ni estis ĉe Sensus. La 8an de majo - plej verŝajne - vizitos nin rusa
kaj dana esperantistoj ĉe Sensus, 18.30 h.
La 8-an de junio 14.00 ni ekskursos al Else-

Ĉu vi aǔdis pri "Blanko sur nigro" de Rubén
Gallego, eldonita ĉe Mondial, Novjorko, 2007?
(Aĉetebla ĉe UEA).
El la antaǔparolo de Gallego, speciale verkita por
la esperanto-eldono:
"Legu. Ĉi tiu estas bona libro. Li esperas, mi tre
volas kredi, ke malbonajn librojn oni ne tradukas
kaj ne verkas en la lingvo de revo, la lingvo de la
espero. Esperanto."
Jes legu la libron, kaj ĝuu la esperanton de Kalle
Kniivilä, rekomendas
Anna-Maria Lange
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Klubo Esperantista de Malmö
Jarkunsido de KEM 12.3 2008
Post honorigo de niaj forpasintaj membroj Britta Lindeberg kaj Evert Rausek per unuminuta silento
la prezidanto Sten Svenonius bonvensalutis la ĉeestantojn kaj malfermis la jarkunsidon.
Jenaj elektoj okazis:
Prezidanto por la jarkunsido: Sten Svenonius
Protokolkontrolanto: Agneta Lund
Prezidanto por la jaro 2008 Sten Svenonius
2 estraranoj kaj 1 anstataǔanto por 2 jaroj:
Per-Olov Johansson kaj Karin Rylander resp. Anders Rylander
2 revizoroj kaj 2 anstataǔantoj por 1 jaro: Agneta Lund kaj Ulla Ullfors resp. Elsy Lindblom-Vel
kaj Asta Schaedel
Kromaj decidoj kaj raportoj:
Eǔropa Socia Forumo kunvenos 17-21.9 en Malmö. DEA, SEF kaj KEM partoprenos. Por KEM estas elektitaj reprezentantoj Per-Olov Johansson, Kim Henriksen, Agneta Lund kaj Sten Svenonius.
La Popolaltlernejo de Kvarnby subtenos esperantan distancan kurson kun studoj per reto kaj kunvenoj en la
lernejo.
La prezidanto esprimis dankon al ĉiuj kiuj diversmaniere laboris pri la klubo okaze de la inundo pasintjare
kaj aparte sin turnis al Per-Olov Johansson, kiu organizis la laborojn kaj kontaktojn kun koncernaj instancoj.
Post la kunsido Kim j Henriksen parolis pri diversaj eblecoj atingi novajn esperantistojn. Li ankaǔ informis
pri la Kultura Esperantofestivalo en Elsinoro 12-19.7. Ceteraj informoj estas troveblaj en interreto
www.KEF.saluton.dk aǔ www.agado.net

100-jara kongreso de DEA

La inundo en Klubo Esperantista de Malmö
Kun ĝojo mi povas informi la tutan
membraron ke VA Syd kompensos
nin por ĉiuj kostoj pro la inundo
kaŭzita de la pluvegoj pasintsomere.
Krome la dommastro kompencos nin
per 6 senkostaj monatoj ĉi-jare.
Sten Svenonius
prezidanto

Nova estraro de KEM
Prezidanto: Sten Svenonius
Vicprezidanto: Per-Olov Johansson
Sekretarioj: Gerd Rodén
kaj Alf Mobark
Kasisto: Karin Rylander
Anstataǔantoj: Kim J: henriksen
kaj Anders Rylander

Junulara grupo de Kopenhagaj esperantistoj humure kaj
sprite distris la partoprenantojn de la jubileo en la unua
tago.
Ili pritraktis la historion de la esperanto-movado kaj la
irotan vojon de ĝi..
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PONTO

AKTUALA ESPERANTO-AGADO

2-2008

EN LA SUNDA REGIONO

PROGRAMO EN MALMÖ
Ordinara kunsido

Merkrede 7.5

Tagordo en Ponto n-ro 1. Poste Lingva kvaronhoro

Vizito al Lillarp, Veberöd (Dörröd)

Dimanĉe 1.6
11.00 h

Leon Salomonsson kaj Rada Andersson invitas la membrojn de
KEM al Lillarp, kiun ĉarman dometon multaj el ni certe memoras.
Dum espereble bela antaǔsomera tago ni ĝuos la vidindan naturon tie.
Kunportu manĝaĵon kaj trinkaĵon escepte de kafo/teo kiun Rada regalos.
Aliĝu al Gerd Rodén, tel. 91 46 20, antaǔ la 25-a de majo pro
aranĝo de transporto. Koran bonvenon!

Sabate 30.8

La bicikla grupo informos en la urbo.
Bv kontakti Per-Olov Johansson, tel. 040-26 31 94, se vi
volas partopreni.

Dimanĉe 7.9

Aǔtuna festo en Beijers Park aranĝota de la urboparto.
La klubo informos.

Ordinara kunsido.

Merkrede 10.9

Tagordo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Informo pri la aǔtunaj kursoj
Informo pri la aǔtunaj programeroj
Elekto de komitatoj por la aǔtuna festo kaj la aǔkcio
Eventualaj kromaj elektoj
Decido pri la jarkotizo por 2009
Decido pri la abonkotizo por Ponto 2009
Eventualaj demandoj

Poste Lingva kvaronhoro.
Merkrede 24.9
Merkrede 8.10
Sabate 18.10
Merkrede 29.10
Merkrede 12.11
Dimanĉe 23.11
Merkrede 3.12

Somerajn memorojn rakontos ni ĉiuj.
Kunveno
Aǔtuna festo
Kunveno
Ordinara kunsido
Aǔkcio
Kunveno
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Printempa/Somera Programo de KEK
28-a
aprilo
5-a
majo
12-a
majo

19-a
majo
26-a
majo
2-a
junio
9-a
junio
16-a
junio
23-a
junio
30-a
junio

Bent Jensenius
Henning Olsen

Prelegeto kaj grupa babilado : Miaj lingvaj travivaĵoj tra la mondo, kaj kiel mi
fariĝis esperantisto.’
Ni Esperante kartludos. Henning jam promesas al ni specon de konkurso.

La kulturdomo estas
fermita okaze de
Pentekosto. Tial ni
ekskursu!
Studgrupo

Pentekosto. Ekskurso al Anna & Erik Hansen, Poppellunden 26, 4270 Høng,
kiuj atendas nin kaj ofertos lunĉon. Proksime estas muzeo, vidu
www.kunstnergaarden.dk , kaj ceramika ekspozicio. Informiĝu ĉe
jytte.sunekaer@mail.tele.dk tel. 44 48 47
Faktoj kaj Fantazioj.

Studgrupo
Nina Tofte Hansen de
DEJO
Prelegas pri:

Studgrupo

Ekologio popolariĝas en Eŭropo, sed ĉu la ekologiaj principoj ankaŭ ofertas
solvojn al malriĉaj agrikulturistoj en Afriko? Tiun demandon studis Nina dum
sia vizito en Ugando pasintan someron kaj nun rakontos pri la interesa kaj
’okulmalfermiga’ vojaĝo.
La eksterlandaj gastoj de Astrid kaj Erik Mortensen rakontas pri sia lando kaj
kulturo.
Faktoj kaj Fantazioj.

Studgrupo

Faktoj kaj Fantazioj.

Somermeza festo

Ĝis revido komence de aŭgusto.

Prelego

La prelego pri Reta sekureco/malsekureco de Regin Larsen estas prokrastita ĝis iam aŭtune.
Ekskurso al Høng 12/5 2008
Anna kaj Erik Hansen, Poppellunden 26, 4270 Høng, atendas nin. Ili ofertas lunĉon (40 kr). Trinkaĵoj aĉeteblas je
moderaj prezoj. Ili prezentos al ni sian loĝkomunumon, kiun ili mem inventis. Ni renkontiĝos ĉ. 11.30. Kelkaj veturos
per propra aŭto. La veturado de Kph. daŭros ĉ. 1½ horo. La distanco mezuriĝas ĉ. 90 km. Depende de la
partoprennombro almenaŭ mi pretas veni per trajno de Kph. 9.30 per IC 933 en la direkto Sønderborg kun ŝanĝo en
Slagelse. De Høng oni promenas 1,6 km, kio daŭros 21 min. Tiel ni atingas la adreson 11.17. - Per foriro el Høng st
17.31 ni estos en Kph 18.53.
Ordinara bileto kostas 224 kr. tien kaj reen. Per 8-persona rabato ĉiu devas pagi 175 kr. La 10-foja tondbileto kostas
910 kr, el tiu 5 personoj po devas pagi 182 kr.
La prezo per 65-bileto kaj junulkarto estas 114 kr.
Anoncu vin plej laste lunde 5/5 al mi: poŝtel. 2818 0760, hejma 4448 4726 - aŭ skribu al
jytte.sunekaer@mail.tele.dk Indiku ĉu vi estas vegetarano. Mi esploras, ĉu estas loko por vi en aŭto.
Niaj amikoj antaŭe ĝojas gastigi nin.
/Jytte

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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