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Grava elektojaro
Ĉi-jare estas grava elektojaro en UEA, ĉar laŭ la Ĝenerala Regularo estos
elektitaj nova prezidanto, estraro kaj komitatanoj. La unua voĉdono okazos
komence de majo,  por elekti  komitatanojn B. Nur 5 el  la  8 kandidatoj
povos esti elektitaj kiel B-komitatanoj. Jen la koncerna protokolaĵo:

Kandidatiĝoj Komitatano B, Periodo 2019 – 2022

La alvoko laŭ la Ĝenerala Regularo (malnova versio) bonorde aperis en la
Revuo Esperanto 12/2018. Laŭ tio por bonorda kandidatiĝo estis bezonata:

 • 10 validaj subtenoj el minimume 3 regnoj;

 • skriba konfirmo / kandidatiĝo kun deklaro pri movadaj celoj.

Valida subteno estis, se:

 • la oficiala subteno atingis UEA ĝis 2019-02-28;

 • la subteno estis subskribita (ankaŭ validaj estis pdf, foto aŭ simile, se
identeco kontrolebla);

 • la subtenanto estis membro de UEA en 2019;

 • la subtenanto ne subtenis ankaŭ alian kandidaton.

La  Ĝenerala  Direktoro  de  UEA kaj  la  du  reprezentantoj  de  la  Elekta
Komisiono  konstatas,  ke  laŭ  la  reguloj,  jenaj  8  kandidatoj  atingis  la
bezonatan subtenon:

Didier Janot Duncan Charters Lee Jungkee Emilio Cid

Alex Kadar Osmo Buller Michael Boris Mandirola So Jinsu

Guy Matte kaj Ileana Schrøder
Reprezentantoj Elekta Komisiono 

Martin Schäffer
Ĝenerala Direktoro UEA
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Jarraporto de DEA por 2018
Raporto de la prezidanto

Krop-Sind-Ånd ekspozicio en Brøndbyhallen.

Ni havis budon en la ekspozicio Krop-Sind-Ånd, kiu okazis en Brøndby-
hallen  inter  la  2-a  kaj  4-a  de  februaro.  Kiel  kutime  ni  prezentis  nian
lingvon, kaj trovis homojn kiuj havis tempon aŭdi pri nia lingvo.

Betty Chatterjee kaj mi veturis al Bruselo.

Dum la jaro 2017 estis kelkaj homoj kiuj donis kolektojn de esperantaj
libroj al DEA. Mi akceptis ilin danke, sed ne sciis kion fari kun ili. Nia
biblioteko estis  plenplena,  kaj  la  libroj  kuŝis sur  la  planko en mia viv-
ĉambro dum longa tempo. Unu tagon Betty Chatterjee rakontis al mi pri
sia plumamiko en Kongolando, kiu estas prezidanto de la loka Esperanta
klubo kaj havas kuzon kiu loĝas en Bruselo.Tiu kuzo regule sendas kon-
teneron  de  Bruselo  al  Kongolando  kun  aferoj  kiuj  estas  valoraj  por
afrikanoj, ekzemple uzitaj komputiloj, mebloj, vestaĵoj ktp. Li ofertis al ni
enmeti niajn esperantajn librojn en la venonta kontenero, tiel ke ili trans-
portiĝos  al  la  klubo  Verda  Stelo  en  Kongolando.  Betty  ankaŭ  trovis
esperantiston en Bruselo kiu povis gastigi nin, kaj ni kune havis defian kaj
amuzan semajnofinon veturante al Bruselo, liverante la pli ol ducent kilo-
gramojn da libroj, krom turismante iomete antaŭ ol hejmeniri.

La internacia labortago la 1-a de majo.

Kiel kutime ni kune kun KEK havis budon en Fælledparken. Ni ne bone
sukcesis ĉar pluvegis. Post du horoj ni rezignis kaj iris hejmen. Ni esperas
ke estos pli bona vetero ĉi-jare.

Dua Skandinavia Kongreso.

Nia lasta jarkunveno okazis kadre de Dua Skandinavia Kongreso inter la
10-a kaj 13-a de majo. Kiel vi scias, ni bone sukcesis, kaj kvardek kvin
samideanoj de Norvegio, Svedio kaj Danio partoprenis. Ŝajnas al mi ke la
bona fizika kadro  kun kelkaj  diversgrandaj  konferencaj  ĉambroj,  kaj  la
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manĝoj  servitaj,  kreis  bonan  etoson.  Eble  estis  ĉar  io  nova  okazis  ke
relative  multaj  danoj  aliĝis,  kaj  kompreneble  ankaŭ  pro  la  fakto  ke  la
pramo ekveturis el Kopenhago. Do, ni almenaŭ havis bonan tempon kaj
ĝuis  la  kongreson  kune  en  trankvila  atmosfero.  Bonvenigis  nin  niaj
norvegaj  samideanoj,  kiuj  ofertis  ekskurson en la kastelo Akershus,  kaj
poste viziton de la urbodomo. 

La dana parto de la kongreso prosperis, ni bonŝancis pri la vetero kaj Ana
Røssum kaj Jens Larsen faris bonajn ekskursojn.

Mi promesis organizi la venontan kaj trian skandinavian kongreson 2021.
Estas demando kie ĝi okazu, kaj mia nuntempa ideo estas en Elsinoro. Mi
baldaŭ iros por viziti la junularagastejon tie, kaj mi aŭdis ke la loko estas
bone gvidata.

UK en Portugalio

Estis relative granda grupo da danoj kiuj partoprenis UK en Portugalio.

Ni estis aro da danoj kiuj partoprenis UK en Portugalio. La pliparto de ni
loĝis en la sama hotelo, kiu estis bonetosa. La kongresejo kuŝis en bona
piedira distanco de la hotelo, kaj ni ĝuis la semajnon. Ni sukcesis kunigi
preskaŭ ĉiujn danajn partoprenantojn por komuna foto, kiun vi povas vidi
en la fejsbuka retejo “Dana-Esperanto Asocio”.

La lastaj tagoj de la kongreso estis iom defiaj pro la altaj temperaturoj.

Komerca altlernejo ”Niels Brock”

Komerca altlernejo ”Niels Brock” kiu situas ĉe Nørreport Stacio, invitis
min prezenti  nian lingvon al  lernantoj  kadre de Eŭropa Lingva Tago la
26-an de septembro. La lernejo petis helpon de la EU-oficejo en Kopen-
hago, kaj ties estro skribis al mi kaj aliaj reprezentantoj de la plej uzataj
lingvoj en Eŭropo. Komence la lernejo informis al ĉiuj lernantoj pri la plej
komunaj problemoj traduki el unu lingvo al alia. Poste kvin klasoj rond-
iradis inter ĉambroj kie estis prezentataj po unu lingvo, kaj post unu horo,
ĉiu  klaso  pluiris  al  alia  ĉambro.  La  lernantoj  montris  intereson  pri  nia
lingvo kaj ŝatis la simplan gramatikon.
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Mi provis  demandi  al  la  organizantoj  kiu  decidis  inviti  min,  sed neniu
sciis, eble ili legis mian kronikon en Politiken. 

Vizito de Aleksandro Melnikov

Aleksandro  Melnokov,  rusa  verkisto  kaj  membro  de  la  Akademio  de
Esperanto anoncis sian alvenon komence de novembro. Li loĝis ĉe mi, kaj
ni havis amuzajn tagojn kune. La 5-an de novembro li prelegis en KEK pri
Nigra-Blanka-Ĉielarko  (La  Ukriainia  krizo  vide  el  Rusio,  Ukrainio  kaj
Okcidento). Bent Jensenius kadre de KEK organizis urban rondiron, kaj ni
poste tagmanĝis ĉe RizRaz. Ni feliĉe sukcesis inviti lin al nia nuntempa
jarkunveno,  kaj  vi  ĉiuj  havas  eblecon  saluti  kaj  ekkoni  lin.  Dankon al
Aleksandro por veni al nia jarkunveno!

Zamenhofa festo

Ni okazigis la tradician Zamenhofan feston la 8-a de decembro en kun-
laboro kun KEK. Ni elektis tiun daton por altiri muzikantojn, sed mi ne 
sciis ke unu el ili translokiĝis al Selando kaj tial pli facile povis partopreni 
la feston. Ĉi-jare ni versaĵne okazigos la feston la 15-an de decembro. Ni 
skajpis kun la skandinaviaj samideanoj de Norvegio kaj Svedio kaj ĝuis la 
muzikon, kiu multe plibonigis la feston, kaj ni havis bonan tagon.

La renkontiĝo kun Uffe Elbæk de Alternativet

Kelkajn tagojn post la Zamenhofa festo, estis planita renkontiĝo kun Uffe
Elbæk de la politika partio Alternativet en la parlamentejo. Kiam la ren-
kontiĝo  alproksimiĝis  lia  ekretaro  skribis  al  mi  ke  Uffe  prokrastis  la
interkonsenton pro antaŭdiroj pri la atendata baloto kiu baldaŭ okazos. Mi
sciis ke mi ne havas la plej altan prioritaton, sed la sekretario petis al mi
reskribi post la baloto kaj peti novan interkonsenton. Tion mi kompreneble
faros.

Renato Corsetti kaj Ana Lowenstein

Renato Corsetti kaj Ana Lowenstein vizitis Kopenhagon dum la Julo kaj
loĝis  ĉe  Betty  Chatterjee.  Mi  veturigis  ilin  al  Kronborg,  kie  ni  havis
agrablan tagon. Poste Betty bonvenigis nin kun teo kaj varmaj benjetoj. Ni
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ankaŭ invitis ilin manĝi ĉe RizRaz kie partoprenis Betty Catterjee, Ana
Røssum, Ina Schultz, Mogens Rude Andersen, Zita Blaust, Ileana Schrøder
kaj mi.

Laŭdo al la estraro

Kiam mi partoprenis UK en Portugalio, mi tagmanĝis ĉe tablo kie sidis
grupo da samideanoj kiuj bone konis unu la alian. Ili diskutis la situacion
ke baldaŭ oni elektos novan estraron en UEA. Unu diris ke esperantistoj
estas tre individuaj, sendependaj kaj memstaraj homoj kaj tial estas mal-
facile trovi novajn spertajn estraranojn kiuj bone povas gvidi UEA. Mi ne
havas tiun timon, verŝajne ĉar mi mem estas tia homo. Kiam mi rigardas
nian estraron en DEA, mi feliĉe vidas la samajn kvalitojn, kio laŭ mi estas
avantaĝo. Kiam homoj havas la saman intereson kaj iras al la sama celo,
estas laŭ mi avantaĝo ke ni estas sendependaj kaj memstaraj. Kreemaj kaj
respondecaj homoj pli bone funkcias, se ili havas liberecon. Do, mi volas
uzi la okazon laŭdi nian estraron por tre bona kunlaboro dum la jaro.

Libroservo

Raportis Ileana Schrøder

La libroservo havas multajn  librojn  sed ni  konstatas  ke  estas  malfacile
vendi literaturon. Sed tre sukcese elĉerpiĝis la unua eldono de la lernolibro
de  Mia  Nordentoft  (50  ekzempleroj),  kaj  ni  daŭre  vendas  la  vortarojn
eldonitajn de DEA .

Eksteraj rilatoj

DEA estas daŭre reprezentata en pluraj aliaj asocioj por esti videbla al la
ekstera mondo. Tiun taskon havas la vicprezidanto, kiu jam nun informas
ke la asocio KUKS (Kultura federacio de eksterlandaj organizoj) aranĝos
denove ĉi-jare la tradician renkontiĝon en la Urbodomo de Kopenhago por
festi  la tagon de UN, verŝajne la 25-an de oktobro.  Kiel kutime multaj
ambasadejoj prezentos la kuirarton de siaj respektivaj landoj.
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Jarraportoj de la lokaj kluboj

KEK – Konversacia Esperanto Klubo, Kopenhago

Raportas Prezidanto Bent Jensenius

En 2018 ni partoprenis en du eksteraj aranĝoj:

Ni  havis  budon  en  la  kutima  Krop-sind-ånd-ekspozicio  kun  la  kutimaj
resultoj.

Ni  ankaŭ  havis  budon/tendon  la  1an  de  majo  en  Fælledparken.  Pro  la
malbona vetero ni rezignis starigi la tendon kaj iris hejmen. Ironie malgraŭ
nia  kelkminuta  ĉeesto  ĝi  rezultis  en  mallonga  mencio  en  televida
programo.

Bedaŭrinde ne estis loko en la senpaga Rejsemesse en Øksnehallen.

Sabate  Peter  Weide  faris  sukcesan  kurson  por  plibonigi  niajn  lingvajn
konojn. 
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Ni faris someran ekskurson kaj piknikon en Valbyparken kaj kompreneble
la  kutiman Zamenhof-feston  en  decembro.  Jonas  Dalmose  kaj  Michael
Branebjerg  kun  sia  patro  distris  nin  muzikante,  kaj  ni  kantis  multajn
kristnask-kantojn el tekstoj papere kaj sur ekrano. 

Dum la  jaro  2018  ni  daure  havis  klubkunvenojn  ĉiun  lundon  vespere.
Kelkaj el la elstaraj programeroj estas:

Ole Stig Andersen, lingvisto kaj redaktoro de Sprogmuseet, vizitis nin por
la  tria  fojo.  Li  mem elektis  la  temon  de  sia  danlingva  ”prelego”:  kial
lingvistoj ĝenerale havas malbonan sintenon pri esperanto. Li ne menciis
multajn kialojn kaj li diris, ke tio estas afero de la pasinteco. Bedaŭrinde,
mi estas certa ke li malpravas.

Du fojojn la temo en la klubo estis: kion fari en Esperantujo. Ni super-
rigardis  la  esperanto-aranĝojn  ĉie  en  la  mondo en  la  retejo  eventoj.hu.
Estas mirinde vidi kiom da aranĝoj okazas ĉiun semajnon ie en la mondo.

Jan kaj Lene Niemann parolis pri IFEF kunvenoj. Kiel kutime ili prezentis
interesan kaj bone preparitan prelegon (kaj ili substrekis ke IFEF kunvenoj
ne estas nur por fervojistoj). 

Aleksandro Melnikov vizitis nin kaj loĝis ĉe Peter. Ni ĉiĉeronis lin kaj en
KEK li faris prelegon pri la situacio en Ukrainio. Estas tre polemika afero
kaj la eskultantoj nature reagis en diversaj manieroj. Aleksandro estas tre
sperta esperantisto kaj li gastos nin en la venonta jarkunveno de DEA en
Middelfart. 

Peter Wraae montris eltondaĵojn el la Lyngby Esperanto Klubo. Estis laŭ
mi tre interesa vespero. La grava afero estas kion fari pri la materialo.

Ni spektis la filmon “Esperanto teatro” el la televida serío ”Esperanto –
hvem  er  det?”.  Temas  pri  intervuo  de  Kaj  Røssum  kaj  Zofia  Banet-
Fornalowa (la edzino de la aktoto Jerzy Fornal). Tial mi invitis kaj Ana
Røssum, la vidvinon de Kaj Røssum kaj Tamara, la filinon de la gepatroj
Fornal. Estis tre interesa vespero kaj ni interkonsentis ke la filmeto estu
alirebla por ĉiuj en la interreto kun esperantaj subtitoloj.
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Bedaŭrinde  pluraj  el  niaj  klubkunvenaj  vesperoj  estis  malbone vizititaj.
Kaj tio estas precipe problemo se la aranĝanto de programero uzis multe
da tempo por prepari sian prezenton.Tial ni decidis malgrandigi la oftecon
de la klubkunvenoj. Unue ni pripensis pri unu fojo monate, sed ni decidis
provi du fojojn monate: la unuan kaj la trian lundojn en la monato.

KEK havis 33 membrojn en 2018, inter ili du dumvivaj.

Raporto de Nordjutlanda Esperanto Klubo

Raportis Prezidanto Ejnar Hjort

En 2018 ni estis 18 membroj. Denove membro de nia klubo translokiĝis al
Selando.

Dum la ekspozicio en Aalborghallen, ni disdonis pli ol 500 ekzemplerojn
de informiloj pri esperanto kaj kun telefono kaj adreso por kurso en nia
klubo  en  Aalborg.  Tamen  en  2018  ni  ne  fondis  novan  kurson  por
komencantoj. Sed ni daŭre partoprenas la ekspozicion en Aalborghallen.

Ni informos ankaŭ pri kursoj en la reto, ekz. Duolingo.

Eta loka radiostacio en Aalborg deziris fari intervjuon kun ni pri esperanto
kaj nia klubo. Ni havis bonan okazon rakonti kaj reklami por esperanto kaj
nia esperanto-kurso.

Nia  klubaktiveco estas  preskaŭ nur  ekspozocioj  kaj  kursoj.  Ni  havas  2
kursojn en du niveloj, merkrede dum la vintro.

Mi ripetadas, ke la plej grava afero por ni kaj por la kluboj estas informi
pri esperanto kaj oferti instruadon. Se ni ne faras tion, la kluboj mortos.

Nia jara kotizo estis same kiel en la antaŭa jaro.

La membroj de la estraro estis:

Prezidanto: Ejnar Hjorth

Kasisto: Karen Jørgensen

Revizoro: Anni Nielsen

Anstataŭanto: Randi Jensen
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Esperanto-klubo de Aarhus

Raportis Grete Kvist.

La jaro 2018 estis Jaro 1 post la multjara prezidanteco de Stanislaw. Ĉar ni
bezonis prezidanton kaj novan planon por klubaj aktivecoj, ni okazigis la
ĝeneralan kunvenon jam en januaro. Kiel nova prezidanto elektiĝis Tobias
Nowak.  Kiel  estaranoj  reelektiĝis  Marie  Holdt  kaj  novelektiĝis  Svend
Vendelbo Nielsen. La estraro konsistis en 2018 el:  Tobias – prezidanto,
Grethe – kasisto, Svend – sekretario, Mia kaj Marie – estraranoj kaj Bodil
– anstataŭanto. Ni diskutis enhavon de la klubvesperoj, ke okazu aktivigaj
programeroj krom prelegetoj kaj prezentadoj. 

La  klubo  havis  fine  de  la  jaro  24  membrojn.  Ni  daŭre  kunvenas  en
Folkestedet, Carl Blochs Gade 28, 8000 Aarhus C, komunuma kaj senpaga
kunvenejo.

En februaro la temo de la kunveno estis ”Kion vi atendas de la nova jaro
2018?”  (paroliga  rondo).  Poste  Mia  prezentis  recenzojn  de  du  libroj:
Mondo de travivivaĵoj de Tibor Sekelj kaj La infana raso de William Auld.

En marto Grethe kaj Erik rakontis kaj montris fotojn pri: La plezuro de
skiado  en  la  Francaj  Alpoj.  Poste  Svend  gvidis  la  ludon  Doblo  en
Esperanto.

En aprilo Marie kaj Bodil rakontis pri Lingvo kaj Kulturo en Houlkær (ĉe
Viborg).  Pluraj  personoj  partoprenis  “Lingvo  kaj  Kulturo”n,  tamen  nur
unu: Henning Krogh partoprenadas la kunvenojn kaj nun estas membro
ankaŭ de la Esperanto-Klubo de Aarhus. Poste ni ekzercis Esperanton en
grupetoj diversnivele. 

En majo Erik kaj Grethe raportis de la jarkunveno de DEA, kiu en 2018
okazis kiel parto de Skandinava kongreso 10.-13.5.2018. Poste ni ludis la
ludon Dixit en Esperanto.

La Somera ekskurso 2018 okazis la 16-an de junio. Ni veturis al Aalborg
kaj  vizitis  la  arkeologian  muzeon  Lindholm  Høje  kaj  poste  la  artan
muzeon Kunsten, kie ni unue lunĉis, rigardis la ekspoziciojn kaj finis la
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kunestadon per posttagmeza kafo. Ni invitis membrojn de la nordjutlanda
Esperantoklubo  ekskursi  kun  ni.  Partoprenis  ĉ.  20  personoj  (ne  ĉiuj
nordjutlandanoj partoprenis la tutan tagon). Ni havis agrablan tagon kune,
kombinante  viziton  al  interesaj  muzeoj  kaj  okazon  konatiĝi  kun  aliaj
esperantistoj. 

La  unua  kunveno  en  septembro  kiel  kutime  temis  pri  niaj  somerferiaj
travivaĵoj. Ni rigardis fotojn de la somera ekskurso kaj poste Mia, Erik kaj
Grethe  rakontis  pri  kaj  prezentis  fotojn  de la  UK en Lisbono,  kaj  Mia
rakontis  ankaŭ  pri  la  IJK  en  Badajoz.  Vizitis  nin  Thomas  Lyttje,  kiu
rakontis pri programo por instrui Esperanton en gimnazioj, kaj Bent Holm,
kiu  deziris  donaci  librojn  kaj  aliajn  esperantaĵojn,  ĉar  pro  translokiĝo
mankas al li spaco.

En oktobro Erik kaj Grethe unue montris fotojn de UKa postkongreso en
Porto. Poste Tobias aktivigis nin per verkista ludo. Li prezentis bildojn kun
enkondukaj  vortoj,  al  kiuj  ni  laŭvice  aldonu vortojn  por  krei  rakonton.
Montriĝis neatendite malfacile :-)  Ni adiaŭis Mian, kiu la venontan tagon
veturis al Roterdamo, kie ŝi laboras por TEJO ĝis novembro 2019.

En novembro Svend prezentis prelegeton pri statistiko rilate al nombro de
Esperantoparolantoj. La aŭskultantoj devis mem klopodi trovi la ĝustajn
respondojn.  Tre  interese,  sed  ankaŭ  iomete  defie  por  la  ĉeestantoj  sen
matematika cerbo!

En decembro okazis Zamenhofa/kristnaska festo. Ni kantis kelkajn krist-
naskajn kantojn en Esperanto kaj manĝis/trinkis tradicie jule benjetojn kaj
glogon. Poste ni amuziĝis per rakontetoj el la kolekto Novaj Esperanto-
historietoj.  Malgraŭ  malalta  nombro  da  partoprenantoj  ni  tamen  havis
agrablan vesperon.
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Dana Esperanto-Junulara Organizo

Raportis prezidanto Mia Nordentoft.

La jaro 2018 estis por DEJO defia, sed tamen ankaŭ progresa. Venis pluraj
novaj membroj, kaj ni okazigos du aranĝojn: La junularan programon dum
Skandinava Kongreso en majo, kaj Roskilde-Festivalon en junio.

Verŝajne la du plej gravaj atingoj en 2018 por DEJO estis:

• la publikigo de la nova retejo de DEA, kiun mi prilaboris dum pluraj
monatoj: vidu ĉe esperanto.dk

• la nova lernolibro pri Esperanto el la dana lingvo, kiu celas precipe
junuloj: legu pli ĉe 100.dejo.dk

Fine de la jaro, Magnus Bonnevie aliĝis al la estraro kiel respondeculo pri
la paĝo de DEJO en Facebook.

La  jaro  2019  estos  unu  el  la  pli  defiaj  jaroj  por  DEJO,  pro  tio  ke  ni
bedaŭrinde ni sukcesis trovi novan prezidanton antaŭ ol mi transloĝiĝis al
Nederlando por volontuli por TEJO en Centra Oficejo.

Mi daŭre aktive zorgas pri DEJO kaj ĝia bonfarto, sed la agadnivelo estos
signife  malpli  alta  ĝis  novembro  2019  krom  se  iu  membro  de  DEJO
kandidatiĝas por la posteno.

Laborplano de DEA 2019 – 2020.
Nia plano por la estonteco estas kompreneble konvinkigi ĉiuj danoj ke ni
lingvo estas la plej oportuna lingva solvo, kiel komuna monda lingvo, por
estonta tempo. Tio ŝajnas al mi esti  longdaŭra proceso, sed ni diligente
laboras pri la projekto. Ni provis kaj provas per kutimaj metodoj informi
per prelegoj, ekspozicioj artikoloj en ĵurnalo ktp.
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Dum la kultura nokto mi kontaktis la estron de la politika partio Alter-
nativet Uffe Elbæk, kaj demandis lin ĉu Alternativet interesiĝis oficiale 
subteni nian lingvon. Mi sukcesi fari interkonsenton kun li, sed bedaŭrinde
li prokrastis la renkontiĝon pro antaŭdirojn de la venonta baloto. Lia 
sekretaro konsilis ke mi ripete renkontiĝon post la baloto, kaj mi certe 
faros tion. Mi daŭre kredas ke mi sukcesos.
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Protokolo de la Ĝenerala kunveno
de Dana Esperanto-Asocio la 28-an de aprilo je horo 9:30 

en Severin Kursuscenter, Middelfart

1. Elekto de kunvena gvidanto

Elektiĝis Rene Nielsen

2. Elekto de protokolanto

Elektiĝis Grethe Kvist

3. Jaraj raportoj

Peter  Wraae  prezentis  la  raporton  de  DEA.  Aldone:  DEA havas  129
membrojn,  el  kiuj  5  firmaoj.  Ileana  Schrøder  prezentis  la  punktojn  pri
libroservo  kaj  eksteraj  rilatoj.  Estis  ioma  diskuto  ĉu  eblas  konservi
libroservon de DEA: Sufiĉe multe da laboro kaj malmulte da vendoj. Eble
helpos, kiam Mia havos tempon fari katalogon pri la libroj por la retejo de
DEA, tiel ke eblos vidi, kiuj libroj aĉeteblas.

Bent Jensenius prezentis raporton de la  Kopenhaga klubo,  Ejnar Hjorth
prezentis  raporton de  la  Nordjutlanda  klubo kaj  Grethe  Kvist  prezentis
reporton  de  la  Aarhus-klubo.  Jens  Larsen  demandis  pri  la  Lingvo  kaj
kulturo-kunvenoj en Houlkær ĉe Viborg kaj ŝatus havi artikolon pri tio por
Esperanto en Danio.

Peter Wraae laŭtlegis la raporton de DEJO, kiun verkis Mia Nordentoft.
DEJO havas 7 membrojn.

La jaraj raportoj estis aprobitaj

4. Jara kalkulaĵo

Finn Østerbæk prezentis la bilancon. Ĝi estis aprobita

5. Laborplano de DEA, 2019-2020

Peter Wraae prezentis la laborplanon. Ĝi estis aprobita.
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6. Propono pri nova membrosistemo.

Peter Wraae prezentis la proponon. Temas pri nova membrokategorio. tiel
ke oni distingos inter membroj, kiuj pagos la nunan kotizon 200 kr-an kaj
ricevos la membrogazeton nur rete, kaj membroj, kiuj pagos 280 kr-ojn kaj
ricevos la membrogazeton papere. La kialo estas, ke presado kaj sendado
de la membrogazeto estas multekostaj. La propono estas kompromiso inter
forigo de papera gazeto aŭ pli altaj kotizoj por ĉiuj.

Ĉar  la  propono  koncernas  ne  nur  la  individuajn  membrojn,  sed  ankaŭ
havos konsekvencon por la kluboj, kiuj devos same ŝanĝi siajn statutojn,
Grethe Kvist proponis ŝangon, tiel ke la nova sistemo validos nur ekde
2021. Kun tiu ŝango la propono estis aprobita.

7. Elekto de prezidanto

Peter Wraae reelektiĝis

8. Elekto de estraranoj

Jens Larsen kaj Finn Østerbæk reelektiĝis

9. Elekto de 2 anstataŭantoj

Ejnar Hjorth kaj Ana Røssum reelektiĝis

10. Elekto de 2 revizoroj

Bent Muus kaj Jørgen Manniche reelektiĝis

11. Jarkunveno 2020

Okazos  en  Kopenhago  en  aprilo.  En  2021  estos  denove  Skandinavia
kongreso, kiu supozeble okazos en Elsinoro

12. Eventualaĵoj

Jytte  Sunekær  rimarkis,  ke  Aleksandro  Melnikov  vizitis  Danion  antaŭ
multaj jaroj, invitita de Ole Blaust kaj pagita de fonduso de Ministerio pri
Eksteraj Rilatoj. Ĉiam estas bone, se Esperantoaranĝon povas financi ne-
esperanta fonduso!
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Ileana  atentigis  pri  la  DEA-elektoj  de  komitatanoj  B og kaj  instigis  al
individuaj membroj de DEA uzi sian voĉdonrajton

Peter  transdonis  ideojn  de  Jørgen  Manniche:  Afiŝo  pri  DEA (profesie
farita), kaj filmeto pri DEA. Ambaŭ ideoj taŭgas por reklami Esperanton.

Ina  Schultz  havas  bonajn  spertojn  pri  sinturno  al  bibliotekoj,  kiuj  ofte
bonvenigas prelegon pri Esperanto.

Loka agado

Kopenhago

Konversacia Esperanto-Klubo regule kunvenas en la Kulturdomo, Toms-
gårdsvej 35, ĉiun duan lundon je la 19.00 horo en la ĉambro B. Eniru tra
la malantaŭa enirejo en la parkejo. Premu butonon sur la dekstra muro por
malfermi la pordon aŭ voku 20 27 08 39 aŭ 60 70 79 69.
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Lundon, 6. majo

Lumbildprelego pri Nepalo. Zita kaj Peter rakontas kaj montras belajn
bildojn el iliaj du partoprenoj en Himalaja Renkontiĝo.

Lundon, 20. majo

Babila vespero.

Lundon, 3. junio

Lingvo-kvizo. Ni sidas en malgrandaj grupoj kaj  solvas demandojn pri
diversaj lingvoj en la mondo. Post ĉiu demando estas tempo por diskutoj.
Gvidas Bent. 

Lundon, 29. junio

Babila vespero.

Babila vespero.

Roskilde
Inter Sabato la 29-a de Junio kaj Dimanĉo la 7-a de Julio DEJ organizas
laboran partoprenadon en la Roskilde-festivalo.

Aarhus
La  Esperantoklubo  de  Aarhus  renkontiĝas  en  Folkestedet,  Carl  Blochs
Gade 28, unua etaĝo, ĉambro 1.6, la lastan vendredon de ĉiu monato je
19.30.

Vendredon, 24. majo

Kunveno. Mia rakontas pri sia laboro por TEJO en Roterdamo.

Lunde, 17. junio

Somera ekskurso de Aarhus Esperanto-klubo.
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“Lingvo kaj kulturo”
Lingvo kaj kulturo estas eta grupo en Viborg.

Ni komencis en oktobro 2017 kaj ekde tiam ni kunvenis ĉiun unuan kaj 
duan merkredon de la monato.

Ni rajtis pruntepreni asocian domon kaj tial ni havas ĉambron senpage. Do
kostas nenion partopreni en niaj kunvenoj. 

Ĉiufoje, kiam ni renkontiĝas, ni parolas iomete en Esperanto. Ni eble legas
iomete aŭ ni praktikas per ludo aŭ filmo.

Ni volas renkontiĝi trans kulturaj, aĝaj kaj aliaj diferencoj.

Estas ĉefe sociaj kunvenoj.

Plejparte estas la samaj homoj, kiuj ĉiufoje partoprenas.

Trovi novajn membrojn povas esti malfacile. Ni faris multajn reklamojn en
la areo, sed sen sukceso.

La malmultaj homoj aperintaj esperis lerni aliajn lingvojn ol Esperanto.
Homoj ofte lernas lingvojn pro specifaj  kialoj.  Povas esti  por labori en
Hispanio aŭ viziti amikon en Brazilo. Ofte ili ne povas vidi la avantaĝon
lerni Esperanton unue.

Mi esperas, ke iam la grupo povos fariĝi tiel granda, ke povas esti spaco
por lerni aliajn lingvojn kune kun Esperanto.

Estas multaj homoj en Viborg, kiuj lernas la hispanan, italan kaj francan.

Iun tagon mi esperas ke mi povos fari lingvan kafejon samkiel en Aarhus.

Tie vi povas sidi ĉe tablo, kie ĉiuj parolas ekzemple hispanan.

Mi povus imagi instruadon en la diversaj lingvoj kaj uzi ĉirkaŭ 20 
minutojn ĉiufoje en Esperanto.

Marie Holdt
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Volontulado en Nederlando
Mia  Nordentoft  rakontas  pri  sia  volontulado  por  TEJO  en  la  Centra
Oficejo de UEA en Roterdamo:

La 1-an de novembro 2018
mi  transloĝiĝis  al  Roter-
damo  en  Nederlando  por
plentempe  volontuli  dum
unu  jaro  por  TEJO  en  la
komuna  Centra  Oficejo  ĉe
Nieuwe Binnenweg. Mi estis
elektita ĉefe pro mia tekno-
logia scipovo, sed mi okupi-
ĝas pri abunda aro de divers-
specaj taskoj.

Mia  ĉefa  tasko  dum la  vo-
lontulado  fariĝis  cifereca
efektivigo de la internaj pro-
cezoj de TEJO per kreado de
nova  reta  sistemo  por  kun-
laboro  ene  de  TEJO.  Tiun
sistemon  mi  prezentis  al  la
Komitato  ĉe  JES  2018  en
Germanio,  junulara  aranĝo
kiu  okazas novjare.  La  reta
sistemo,  Centra  Reto  de
TEJO (reto.tejo.org), ebligas
al  la  Estraro  kaj  Komitato
efike kunlabori kaj agadi por Esperanto anstataŭ droni en teda burokratio.
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Centra Oficejo de UEA kaj TEJO en 
Roterdamo(foto de Yannick Vercammen, 
CC BY-SA 3.0)

http://reto.tejo.org/


Krome mi helpas al la Estraro pri la agado de TEJO en pluraj aliaj kampoj:
Pri la okazigo de KER-ekzameno en Italio dum IJF, pri programeroj de
TEJO dum IJK en Slovakio, kaj la reprezento de TEJO en diversaj orga-
nizoj kiel FoJE (Forumo Junulara Eŭropa, angle: European Youth Forum).

Ĝuste nun TEJO serĉas novajn volontulojn por la periodo 2019-2020! Se
vi ŝatus esti parto de nia teamo kaj helpi al TEJO pri sia tutmonda agado
por kaj per Esperanto, legu la jenan malferman alvokon:

Iĝu TEJO-volontulo en la Centra Oficejo en Roterdamo (2019-2020)!

Kadre de la Eŭropa Volontula Servo, TEJO (Tutmonda Esperantista Junu-
lara Organizo) invitas vin por iĝi plentempa TEJO-volontulo en la Centra
Oficejo en Roterdamo.

Esti volontulo signifas ne nur grave kontribui al la bonfarto de la organizo,
sed estas samtempe persona pliriĉiĝo. La volontulo laboras en la koro de la
Esperanto-movado – la Centra Oficejo de Universala Esperanto-Asocio kaj
TEJO,  povas  kunlabori  pri  tre  interesaj  projektoj  (ekz.  organizado  de
aranĝoj,  inform-agadoj,  kampanjoj  aŭ  evoluigo  de  interretaj  projektoj),
partopreni aranĝojn reprezentante TEJO-n kaj kunlabori  en la  tutmonda
medio.

EVS estas malferma al junaj kandidatoj kies aĝo estas inter 18 kaj 30 jaroj.
La projekto limigas la daŭron de la volontulado al maksimume unu jaro,
tiel ebligante al multaj akiri tiujn spertojn. Kiel volontulo vi certe lernos
memstare labori kaj povas profundigi viajn spertojn.

Legu la plenan alvokon kun detaloj pri kiel kandidatiĝi ĉe: 
tejo.org/evs2019.
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TEJO en ECOSOC
Delegacio de sep esperantistoj reprezentis TEJO-n dum la Junulara 
Forumo ECOSOC de la Unuiĝintaj Nacioj en Novjorko.

Grava atingo por TEJO: Rakoen Maertens estis ĉefparolanto dum la ferma 
ceremonio kaj António Guterres, la Ĝenerala Sekretario de Unuiĝintaj 
Nacioj, ĉeestis lian paroladon.

La ECOSOC Junulara Forumo estas preparforumo por la Alt-Nivela 
Politika Forumo pri Daŭripova Evoluigo (ANPF). En ĝi, oni preparas kaj 
kunordigas la agadon de junularaj organizoj kiuj agadas pri la Celoj por 
Daŭripova Evoluigo.

Rakoen rakontas: “Ni aranĝis kunsidojn kun altnivelaj homoj en la UN-
sekretariejo pri lingva politiko. Ni plurfoje kunsidis kun homoj kiuj 
laboras pri nova UN rezolucio (plej grava gvida dokumento de la organizo)
pri lingva politiko kaj plurlingvismo. Ni nun pripensas kelkajn vojojn por 
plej efike influi tion, por fine enmetigi aferojn favore al Esperanto kaj niaj 
celoj.”

“Ni ankaŭ diskutis okazigadon de flankaj eventoj pri lingva politiko kaj 
lingvaj baroj, el la flanko de TEJO kune kun diversaj lingvogrupoj 

K

rom Rakoen Maertens, la eventon partoprenis nome de TEJO ankaŭ Francesco Maurelli,
Saŝa Murr, Sara Spanò, Marcus Griep, Hans Becklin kaj Cassidy Walker.
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(parolantoj de la franca, de la portugala, ktp). La flankaj eventoj povas 
helpi fortigi kaj sukcesigi nian influon.”

Granda sukceso por la parolado de Rakoen Maertens

Pri sia parolado, Rakoen rakontas:

“UN aparte  volis  personan,  inspiran  rakonton,  do  mi  parolis  pri  inter-
kultura  komunikado  kaj  kompreno.  Ĵus  antaŭ  la  parolado,  mi  havis  la
plezuron renkonti la Ĝeneralan Sekretarion de UN António Guterres. Ĉe-
estis mian paroladon pli  ol 1000 homoj (landaj delegacioj,  NRO-oj, kaj
plia kvanto da homoj per viva elsendo rete).”

“En la horoj kaj tagoj post la parolado, homoj venis por gratuli kaj danki
min. Kelkaj landaj delegacioj eĉ diris ke estus honoro por ili se mi iam
povus rakonti pri TEJO ĉe iliaj eventoj.”

“Mi kredas ke la parolado donis eĉ plian valoron kaj povon al nia agado ĉe
ECOSOC kaj UN.”

[www.tejo.org]

“Estis semajno de elstara agado. Semajno grava por nia movado.” Rakoen Maertens
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Alvoko el Ĉinio
Nova ago por TEO, AMO kaj MONDO, partoprenu!

Kontribuu per fotoj kaj videaĵoj

Ekspozciu fotojn kaj videaĵojn

Esperantistoj kaj te-ŝatantoj: 

Tianjin-a Esperanto-Asocio, kiu gajnis premion en la dua filmkonkurso 
“Teo kaj Amo”, Asocio por Popularigo de Hangzhou-urbo kiel Te-urbo, 
kiu kunlabore kun ĈRI lanĉis kaj sukcese organizis du filmkonkursojn 
“Teo kaj Amo”, (ĉina tekultura profesiulo Wang Xufeng estas ĉefo de la 
Asocio), kaj Tianjin-a Universitato de Scienco kaj Tekniko nun lanĉas 
novan agon por Teo, Amo kaj Mondo. 

Ni celas per tiu nova ago plivastigi Esperanton, amikiĝi kun te-ŝatantaj 
esperantistoj kaj teaj profesiuloj kaj per fotoj kaj videaĵoj pere de TEO 
montri diferencojn kaj similecojn de nia mondo. 

1. Kontribuu per fotoj kaj videaĵoj:

Temo: TEO.     En havo: libera.     Tekniko: libera.     Lingvo: 
Esperanto (akompano de nacia lingvo estas bonvena)

Fotoj: Fotu interesajn okazojn, eventojn, personojn, vidindaĵojn, konstru-
aĵojn … pri TEO, skribu nomon, lokon, informon pri fotita persono (se
estas iu sur la foto) kaj rakontu pri via foto. Ne estas limo por la longeco
de la rakonto.

Estas bonvenaj fotoj individue kaj grupe, vi rajtas sendi maksimume 10
individuajn fotojn, aŭ/kaj maksimume 2 grupojn de fotoj; kaj se vi sendos
grupojn, ĉiu grupo inkludas minimume 2 kaj maksimume 10 fotojn.

Estas bonvenaj fotoj nigra-blankaj kaj koloraj; 

Ĉiu foto havu almenaŭ 3 MB en la formato JPG.

Jen la ligilo pri ekzemplo de individua foto

http://esperanto.cri.cn/2661/2017/06/01/165s193438.htm 

http://esperanto.cri.cn/2661/2017/06/01/165s193438.htm


Jen la ligilo pri ekzemplo de grupo da fotoj

http://esperanto.cri.cn/2801/2018/01/09/165s196864.htm 

Videaĵoj:

Longeco inter 30 sekundoj kaj unu minuto;

Sen dialogo, sen subtitoloj, jes, nur VIDEAĴO;

Formato MPG, MPEG-4, WMV, AVI, MP4, MOV, 1920x1080p., 16:9, 
25Mbps.

Limdato: La 30-a de junio, 2019.

Sendu al foto2019@qq.com

(1) via(j)n kontribuaĵo(j)n;

(2) vian vivresumon (ĉirkaŭ 500-vortoj longa) kaj viajn 2 fotojn (unu 
horizontala 3264x2488p, kaj unu vertikala 2488x3264p, en formato 
JPG, almenaŭ 2MB-granda)

(3) viajn retadreson, poŝtadreson kaj telefonan numeron

(4) skribu atestilon pri kopirajto kun via subskribo kaj dato, ekz:

Mi certigas, ke la verko estas originala, ke mi havas ĉiujn rajtojn pri ĝi 
kaj ke ĉiuj informoj pri ĝi estas veraj. 

Mi certigas, ke

- La kopirajto pri la muziko estas certigita por publika uzo.

- La personoj en la verko permesis ĝian uzon por publika prezento.

- La faranto garantias, ke li havas ĉiujn necesajn permesojn

kaj rajtojn kaj ke neniu rajto de aliaj personoj estas lezita.

- Post la ago, la verkoj estos libere uzeblaj de ĉiuj sub la “Creative-
Commons-Licence (CC-BY-)”.

Subskribo:_______________

Dato: _______________
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Donaco:

Profesiuloj pri teo kaj fotado elektos 200 elstarajn fotojn kaj 20 brilajn 
videaĵojn por sekvaj ekspozicioj. 

Aŭtoroj de tiuj kontribuaĵoj ricevos libron
pri teo: Teo kaj Amo: Rakonto pri Teo, aŭ, 
Rakontoj pri Ĉina Teo, (La libroj estos
vendataj en la libroservo dum UK en Lahtio).

 Ĉiuj partoprenantoj ricevos dankleterojn en
Esperanto kaj en la ĉina lingvo.

2. Ekspoziciu fotojn kaj videaĵojn

Ni  ekspoziciu  la  kolektotajn  fotojn  kaj  videaĵojn  tra  la  mondo  ekde
septembro de 2019. Estas bonvena via aliĝo. Ni liveros al vi fotojn kaj
videaĵojn per interreto kaj vi aranĝos ekspozicion en sidejo de via asocio,
muzeo, librovendejo, biblioteko, te-trinkejo, te-fabrikejo, lernejo, ktp. 

Estas bona okazo por reklami nian lingvon kaj nian movadon, ĉu ne?

Do AGU!!!

Ni pretas respondi ĉiujn demandojn per la retadreso foto2019@qq.com 

Han Daqiang 13902025740@139.com 

Lin Lisha (Lisa) 65202258@qq.com

Zhang Ping (Ĝoja) perfectgoja@163.com 

Ni atendas vian aliĝon!

Dankon!

Tianjin-a Esperanto-Asocio
Asocio por Popularigo de Hangzhou-urbo kiel Te-urbo

Tianjin-a Universitato de Scienco kaj Tekniko
28 Marto, 2019
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Aldone:

Aliĝilo

Nomo

Lando kaj urbo

Organizaĵo

□ Mi volas diskonigi vian agon!

□ Mi volas kontribui per fotoj aŭ videaĵoj!

□ Mi volas organizi ekspozicion en mia loko.

Retadreso

Telefona numero

Fizika adreso
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La fruaj alvenintoj de la 
jarkunveno havis tempon 
por iom ripozi post la 
vojaĝo sur la teraso de 
kursocentro Severin. De tie 
klare videblas ambaŭ 
pontoj sur Malgranda Belto
– de tiom for, ke oni ne 
aŭdas la trafikbruon!

En la kursocentra mondo, 
Severin famas nelaste pro 
sia oferto de kukoj!
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