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ZAMENHOFFESTVESPERO 15/12

Jubilea festo de KEK 6/1
Karaj membroj kaj amikoj en Esperantujo!
La 2-an de januaro 1908 fondiĝis la Konversacia Esperantista Klubo en
Kopenhago. Tiam la kluba kunvenejo troviĝis Kongens Nytorv 8. La urbo intertempe
kreskegis, kaj nuntempe nia kunvenejo troviĝas en loko kie siatempe estis nur kampoj:
Dortheasvej 61, en la Kulturdomo Nordvest,
kiu estas parto de la kultura levo aktuale okazanta en tiu parto de nia urbo.
Tie ni festos la unuajn cent jarojn!

La Kopenhaga EsperantoKulturgrupo EKG kaj DEFA/
KEK invitas vin al Zamenhofvespero, sabaton la 15-an de
decembro 2007, je la horo
19.00 ĝis 22.30 en Frederiksberg Medborgerhus, Danasvej 30 B, salono n-ro
1, dua etaĝo.
PROVIZORA PROGRAMO
1. 19.00-19.05 Bonvenigaj vortoj - Torben Svendsen
2. 19.10-19.40 Bufedo/manĝado
3. 19.45-20.00 Spektado de dvd-filmo pri danlingvaj informaj aktivecoj
4. 20.05-20.15 Deklamado de tri poemoj - Mogens Rude
Andersen
5. 20.15-20.45 Kristnaskaj kantoj kaj vivanta muziko
6. 20.45- 21.15 - PAŬZO - libroservo - kafo, teo, kukoj fruktoj
7. 21.15-21.30 Rakonto el kontakto kun Pasporta Servo Betty Chatterjee
8. 21.35-22.00 Vivanta muziko
9. 22.05-22.25 Spontanaj paroladetoj kaj informoj
22.30 Fino de la vespero - Kristnaskaj Bondeziroj kaj
Bonan Novjaron!

Dimanĉon la 6-an de januaro ni renkontiĝos je la 13-a por manĝi
festenan lunĉon. Post la manĝo nia
honora gasto Mikaelo Bronŝtejn el
Rusio distros nin per kantado kaj
gitara ludado. Venos ankaŭ la koruso Tap-kor, kiu distros nin per kantado de danaj kantoj esperantigitaj.
Prezo por la lunĉo (ne inkluzive
trinkaĵojn), kafo/teo kaj festena
kuko: 220 kronoj.
Bonvolu informi nin, se vi deziras vegetaran
manĝaĵon.
Aliĝo kaj pago plej malfrue la 15/12 .
(Laŭeble pagu al ĝirokonto 1551-2025558,
indikante “Festeno” kaj vian nomon).
La festkomitato

Ni esperas, ke vi aliĝos al inspira kaj ujutna vespero.
Ni povos regali vin per: diversaj sandviĉoj kaj salato, glaso da vino, teo, kafo, kukoj, klementinoj kaj ĉokolado, je
la prezo de 60 kr. po persono.
Krome diversaj drinkaĵoj estas aĉeteblaj.
Bv. aliĝi kiel eble plej baldaŭ (LIMIGITAJ SIDLOKOJ)- kaj PLEJ MALFRUE VENDREDON
la 7/12 2007 AL: Torben Svendsen: Tel.: 38 74 97 64,
rete:kulturgrupo@webspeed.dk>

Kore salutas, La Kopenhaga Esperanto
Kulturgrupo EKG kaj DEFA/KEK

Nästa Ponto, nr 1
utkommer ca 15/2
Skicka allt material till
Karin Lindquist

senast den 3/2

Sunda Esperanto Agado
Reto de la Esperanta kunlaboro en la Sunda regiono
Redaktionskommitté/redakta komitato:
Kontaktperson: Karin Lindquist
Sergels väg 14A, SE-217 57 Malmö

karin@agado.net
+46 40 98 01 20

Övriga/kromaj anoj: Sten Svenonius (paĝaranĝo), Per-Olov Johansson (presado)
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>>ĉiam antaŭen<<

Fondita en 1906

Ordinara kunsido 7.11
Pro la inundo en la klubejo, kiu malhelpis al ni
uzi la ejon dum la aŭtuno, ni kunsidis en Popolaltlernejo Kvarnby por samtempe pritrakti la
tagordajn punktojn de la septembra kaj novembra kunvenoj.
Deko da membroj kunvenis kaj decidis pri
neŝanĝita kotizo por la jaro 2008.
Abonoj same restos neŝanĝitaj dum la venonta
jaro.
Tradicie ni pridiskutis la programojn kaj kursojn. Temo estis ankaǔ la klubejaj problemoj.
Ekestis sufiĉe ekscitita diskuto pri la estonta
laboro, ĉu ni entute havu ejon aŭ eĉ klubon? La
aktiveco de la klubanoj estos la respondo de
tiuj demandoj en la venonta tempo.
Sten Svenonius

Bonvenon al inaǔguro de la
”nova” klubejo 15/1!

La estraro de KEM

Konversacia kurso

Mikaelo Bronŝtejn distros nin per
muziko kaj prelegos pri Zamenhof kaj
Postnikov – idealo kaj aventuro

La konversacia kurso startos la 14-an de januaro,
14-15.30 h en la klubejo sub gvido de
P-O Johansson.

Atentu! Ne estas en nia kutima kunventago
sed marde!
Bonvenon al iom festa vespero!

Kaptu la okazon progresi en la lingvo.
Kurslibro estos

”Sep fratoj”.

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

Evert Rausek
mortis la 25/11.
Nekrologo venos en la venonta numero.
La estraro
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Kontaktilo
Membrogazeto de K.E.K
Konversacia Esperantista Klubo

Kopenhago
N-ro 5 (674) 2007 71a-jaro

Nova Statuto

demandojn per ”jes”, ”ne” kaj ”du”. La
statuto de DEA respondas ”ne, pli
mallongan”, ”ne” kaj ”unu por la
prezidanto, du por la ceteraj”. En la
Kultura Grupo, la respondoj estas ”jes”,
”jes”, ”tri”. La plej simpla modelo estus
pribaloti la tutan bandon ĉiujare, sed oni
ja ankaŭ povas havi prezidanton kiu
funkcias dum tri jaroj, dum ĉiu alia
estrarano funkcias nur dum unu!

En la venonta Ĝenerala Kunveno
(=ĜK) de KEK la estraro proponos
ĝisfundan revizion de la statuto. ĜK ja
ne povas okazi malkonforme al la
statuto, do se statutŝanĝo redifinas la
taskojn de la ĜK, la tagordo devas
antaŭvidi tion. La tagordo de la venonta
ĜK do estos sufiĉe komplika.
La estraro findecidos pri la tagordo de
la ĜK nur en sia venonta kunsido. La
pli granda parto de la ŝanĝoj temas ĉefe
pri pli klara dispozicio de la teksto, sed
estas unu tikla temo: Kiom longe deĵoru
elektita estrarano?
Efektive estas tri aspektoj de estrarelektado, kiuj povas interagi
sendepende:

La statutŝanĝo ne solvos en si mem nian
plej grandan problemon: Ni nepre
bezonas pli da fortoj en la estraro.
Tamen bone verkita (kaj precipe ne tro
longa) statuto faciligos la laboron al la
estontaj estraroj, kaj nova statuto ankaŭ
signos nian deziron daŭrigi la laboron
dum dua jarcento. Ĉiuokaze, do, estas
aparte bonaj motivoj ke la membroj de
KEK vizitu sian Ĝeneralan Kunvenon la
11-an de februaro 2008! La tagordo kaj
propono de nova statuto estos
ĝustatempe dissenditaj per retpoŝto kaj
ordinara poŝto.

Ĉu la prezidanto havu la saman funkciperiodon kiel la ceteraj estraranoj?
- eblaj respondoj: (a) jes, (b) ne, pli
mallongan, (c) ne, pli longan;
Ĉu ĉiuj estraranecoj komenciĝu kaj
finiĝu samtempe?
- eblaj respondoj: (a) jes, tiel la ĜK
povas ŝanĝi la tutan estraron en unu
fojo,
(b) ne, tiel restas kontinueco en la
estrara laboro;

Pri la kotizo por 2008
La KEK-a kotizo (180,-) estas pagebla
pere de la reto; skribu, ni petas, vian
nomon.
Bank-konto: 1551 2025558

Dum kiom da tempo funkciu
estrarano?
- senchavaj respondoj: unu, du aŭ
tri jarojn.

Pri la kursaj tempoj:
Kursoj por daŭrigantoj kaj komencantoj

La nuna statuto de KEK respondas la

3

renkontiĝos je la 13-a por manĝi festenan
lunĉon. Post la manĝo nia honora gasto
Mikaelo Bronŝtejn el Rusio distros nin per
kantado kaj gitara ludado. Venos ankaŭ la
koruso Tap-kor, kiu distros nin per
kantado de danaj kantoj esperantigitaj.

okazas en la klubejo lunde 17.30 –
19.15.
Programoj
Lu 10/12 Lasta ĉi-jara kunveno de la
kursoj kaj studgrupoj. Baldaŭ estos
kristnasko, Zamenhofa festo, centjara
jubileo – la festokaŭzoj amasiĝas. Venu
por kunprepari la jubilean etoson kaj
bonvenigi la kursanojn en la Movadon.
Sa 15/12 19.00-22.30. Zamenhofa
festo en Danasvej 30B. KEK kaj EKG
ĉijare kune okazigas la feston. Aliĝu
plej malfrue 7/12 al Torben Svendsen,
tel. 3874 9764.

Prezo por la lunĉo (ne inkluzive
trinkaĵojn), kafo/teo kaj festena kuko:
220 kronoj.
Bonvolu informi nin, se vi deziras
vegetaran manĝaĵon.
Aliĝo kaj pago plej malfrue la 15-an de
decembro
(Laŭeble pagu al ĝirokonto 15512025558, indikante “Festeno” kaj vian
nomon).

Feliĉajn festotagojn - ĝis revido
dimanĉon la 6-an de januaro en la
Kultur-Domo, kiam ni festene celebros
la centjaran datrevenon de KEK.
Mikaelo Bronŝtejn, fama esperanta
verkisto kaj bardo, gastante nin
posttagmeze gitare ludos kaj kantos
siajn belajn komponaĵojn.

Elkore salutas
La estraro de KEK.
Lu 7/1 La klubo estas fermita!
Lu 14/1 Prelego pri SEJM de Mikaelo
Bronŝtejn.
Lu 11/2 Ĝeneralkunveno de KEK. La
tagordo estos ĝustatempe dissendita rete
kaj letere.

Di 6/1 100-jara datrevena festeno:
KEK 1908 - 2008. (Ni pli grandioze
festos 18-20/4 kune kun DEA dum ties
jarkunveno).

Lu 18/2 Nina Tofte Hansen, studentino
ĉe la agrikultura altlernejo en Kopenhago,
rakontos pri sia studo.

Karaj membroj kaj amikoj en
Esperantujo!

Lu 3/3

Ileana prelegetas pri UEA

Lu 31/3 Kion Esperanto signifas por ni.
La blinduloj Lars kaj Søren prelegas.

La 2-an de januaro 1908 fondiĝis la
Konversacia Esperantista Klubo en
Kopenhago. Tiam la kluba kunvenejo
troviĝis Kongens Nytorv 8. La urbo
intertempe kreskegis, kaj nuntempe nia
kunvenejo troviĝas en loko kie
siatempe estis nur kampoj: Dortheasvej
61, en la Kulturdomo Nordvest, kiu
estas parto de la kultura levo aktuale
okazanta en tiu parto de nia urbo.

18-20/4 La 100-jara datreveno kaj de
DEA kaj de KEK en La Kulturdomo,
Dortheavej 61
Lu 12/5 Pentekosto. Ekskurso tiun
tagon? Anna & Erik Hansen,
Poppellunden 26, 4270 Høng volonte
akceptos nin. Ili ofertos lunĉon. Proksime
estas muzeo kaj keramikekspozicio.

Tie ni festos la unuajn cent jarojn!
Dimanĉon la 6-an de januaro ni
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Klubo
Esperantista
de Helsingborgo

kaj sperti la etoson de Kultura EsperantoFestivalo (KEF) en Elsinoro. Por ne forgesi
la UK-n en Roterdamo.
Dume kelkaj el ni intencas partopreni la
Zamenhof-feston en Kopenhago, eble iuj
elektos la feston en Lund.

Karaj legantoj,
La membrokotizo por 2008 estos neŝanĝita: 300 kr por individua membro kaj 400
por familio. Tio inkluzivas membrecon en
Sveda Esperanto-Federacio (SEF) kaj la
gazetojn Ponto kaj La Espero.

Alproksimiĝas Kristnasko kaj niaj studrondoj jam ferias. Ni finis la semestron per eta
komuna festo; spicvino, spickuketoj kaj
kantado de konataj kaj ŝatataj kristnaskokantoj kaj himnoj. Pluraj ja estas tradukitaj
en Esperanton. Ĉu vi jam konas kelkajn?

GAJAN KRISTNASKON kaj FELIĈAN NOVAN JARON!

La studgrupoj denove rekomenciĝos meze
de januaro, la diskutrondo lundoj kaj la komencinta grupo mardoj, kiel antaŭe. Pliajn
planojn por la unua semestro de la jaro 2008
ni ankoraŭ ne havas. Tamen, ni ne forgesu
festi kun KEK kaj DEA iliajn 100-jariĝojn

Ann-Louise

La
Esperanto
Klubo de
Lund

Karaj

Laǔ la frua informo ni havos julan renkontiĝon dimanĉe la 16-an de decembro, je la 14a horo, en la ejo de SENSUS, Krafts torg 12 A.
Ni petas vian aliĝon al Kristina Takman 070-71 36 932
aǔ al Anna-Maria Lange, 046-14 73 09
Al ĉiuj LEK-anoj kaj aliaj legantoj de Ponto krístfeslutojn kaj bondezirojn por 2008!
Venu kanti kun ni
La estraro de LEK
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tajn sa-

Svisaj parlamentanoj proponas Nobel-premion
al UEA
Du svisaj parlamentanoj proponas, ke Universala Esperanto-Asocio ricevu pacpremion de
Nobel. Laŭ la reguloj de la premio, interalie parlamentanoj rajtas oficiale proponi kandidatojn al la norvega Nobel-komitato, kiu decidas pri la pacpremio. La parlamentanoj Gisèle
Ory kaj Francine John-Calame jam sendis sian kandidatigon al Oslo.
En sia kandidatigo, instigita de Svisa Esperanto-Societo, la du parlamentanoj skribas interalie, ke "Esperanto ebligas kontaktojn demokratajn, ĉar la dialogantoj estas egalrajtaj pro tio
ke Esperanto ne havas politikajn aŭ historiajn ligojn kun iu ŝtato".
Pri la agado de UEA, kiu laŭ la parlamentanoj meritas pacpremion, la parlamentanoj skribas
interalie: "En Afganio Esperanto estas instruata en rifuĝejoj kiel Lingvo de la paco. Ĝi permesas agi sen malamikaj sentoj akiritaj pro historiaj kialoj. En la tendaroj de junuloj el Japanio kaj Koreo, Esperanto kreas novajn kontaktojn surbaze de egaleco. La Internacia Lingvo,
instruata kune kun komputilaj konoj al reprezentantoj de indiĝenaj popoloj, ebligas al ili
spertointerŝanĝon pri protektado kaj validigo de siaj rajtoj."
En la kandidatigo la du parlamentanoj krome mencias la rezoluciojn de Unesko favore al
Esperanto, kaj la centjariĝon de UEA en 2008.
La 22-an de novembro Svisa Esperanto-Societo aranĝos gazetaran konferencon kun partopreno de la du parlamentanoj.
[laŭ informoj de Svisa Esperanto-Societo]
El Libera Folio., Rete:, www.liberafolio.org

SEF
erbjuder sina medlemmar att pre-

Tidning

nr/år

Esperanta Finnlando
6
Esperanto
11
Esperanto en Danio
5-6
Femina
4
Heroldo
17
ICEM
4
Juna Amiko
3
Komencanto
6
Kontakto
6
La Ondo
11
Literatura Foiro
6
Monato
11
Norvega Esperantisto 6
Scienca Revuo
4
Språket Esperanto
(4 nr)
TEJO– tutmonde
4

numerera på esperantotidningar för 2008.
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.
Vill du fråga något ytterligare kan
du göra det hos:
Lisbet Andreasson
Kajsa Kavats gata 8
242 35 Hörby
Tel 0415-50152
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pris kr
170*
345
125 *
205
350
170 *
130 (105)
170
205
300
310
460
105
190
110

PONTO

AKTUALA ESPERANTO-AGADO

5-2007

EN LA SUNDA REGIONO

PROGRAMO EN MALMÖ
Inaǔguro de nia renovigita klubejo. Mikaelo Bronŝtejn
(Atentu la tagon!) distros nin per muziko kaj prelegos!
Zamenhof kaj Postnikov – idealo kaj aventuro
Marde 16.1

Aleksandr Aleksejeviĉ Postnikov (1880 –1925) estas la homo, memorinda ne
nur pro sia aktivado poresperanta, i.a. organizo de la unua Ruslanda Ekongreso en Peterburgo, sed ankaŭ pro la juĝproceso, okazinta en 1911. La
du vivojn, kaj du vojojn por antaŭenmovi la ideon analizas la preleganto en
sia rakonto, detektivstile atentokapta. En 2004 estas aperinta la romano
“Dek tagoj de kapitano Postnikov” , kies kerno iĝis la proponata prelego.

Merkrede 30.1

Viva Gazeto
Asta Schaedel redaktos kaj ĉiuj kontribuos

Merkrede 13.2

Rondveturo sur la insulo Malto
Gertrud kaj Agneta Lund rakontos kaj montros bildojn

Merkrede 27.2

Kombina aǔkcio de objektoj kaj libroj

Merkrede 12.3

Jarkunsido. Tagordo sur paĝo 2

Programo en Helsingborg
Bonvolu rigardi paĝon 5

Programo en Kopenhago de KEK kaj DEFA
Bonvolu rigardi paĝojn 3-4!

PROGRAMO DE EKG
Vendrede 07.12

”Elementoj de la vivo kaj verkaro de
Raymond Schwartz”.
Prelego de Sten Svenonius, Malmö.

Sabate 15.12

" Zamenhof-festvespero”. Rigardu paĝon 1!

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

Fervojista klubo en Kopenhago,
DEFA
Kunvenas en Kulturhuset,
Dortheavej 61, 2400 København NV.

Kontaktulo: Lene Niemann,
Hovedvagtsstræde
9 E, 1., 3000 Helsingør, tel 49 26 13 19
Retadreso niemann@kabelmail.dk
www.jernbaneesperanto.dk

K.E.K kaj DEFA 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..

Klubo Esperantista de
Helsingborgo, K.E.H.
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

Retejo de la SEA

www.agado.net

Kopenhaga Esperanto-Kulturgrupo,
KEKG
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

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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