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Tiuj kiuj ricevas OS rete, ricevas ĝin pli frue kun koloraj bildoj, kaj samtempe la Federacio ŝparas la poŝtkoston. Ĉiuj gajnas!
Nur bezoniĝas informi al Roy T. pri via retadreso.

...............................................................................................................

Aŭtuna Renkontiĝo en Maldono
Naŭ anoj: Arturo, Brian, Mark, Terry, Anica,
Barrie, la du Royoj kaj, aparte bonvena,
novulino Christine Gunn, ĉeestis.
Manĝaĵon preparis Roy S. - post ol li sukcesis
trovi la grandan elektran fornon! Estus irinte
al Specsavers!
Barrie estris legado de vortluda poemo
“Profesoro Klapeltrap vizitas la Malmö
- Kongreson” – lerta kolekto de monstra
dusenĉaĵoj.
Por la kutima promeno ni vagadis laŭ la rivero

kaj Promenade Park. Tio
sukcesis plenigi ni per sufiĉa
freŝa aero por stimuli la
lunĉapetiton.
Marko prelegis pri “Komputiloj
kaj E-o” kun multaj retpaĝoj
notitaj.
Terry kaj Anica parolis pri la ĉi-jare UK en Lillo, Francio, kaj
Arturo pri la SAT kunveno en Nitra, Slovakio – la UK urbo por 2016.

Kun granda bedaŭro, ni devas anonci la forpason
de Celia, edzino de Barrie, nia kasisto. Ŝi mortis
la 22an de januaro post longa kontraŭmalsana
lukto. Mi certas ke ni ĉiuj deziras esprimi niajn
kondolencojn. Ke ŝi restu pace.

AGM

Jarkunveno

St Michael’s Church House, Braintree

Braintree, St Michael’s Church House

Sabaton la 12an de marto
1100 ĝis 1700

Saturday 12th March
1100-1700

Tagmono £5
Jarkotizo £5

Day money £5
Subscription £5

Ludoj, prelego, gramatika diskuado/instruado,
babilado, promeno, ktp.
Ĉiuj bonvenaj, el kiu ajn lingvo-nivelo.

Games, talk, grammar discusson/instruction,
Chat, stroll etc.
All welcome, whatever your language level.

Notu ke la kutima rejlfuŝado okazos tiutage, kaj neniu trajno venos el Londono
ĝis Braintree! Se vi deziras veturi trajne, la plej simpla solvo estas trafi Stansted
Express de Liverpool Street kaj tiam, aŭtobuso no. 133 ĝis Braintree, kiu foriros
de la aeroporta busstacio je 1013, kaj alvenos en Braintree je 1106.
FRED BASSET by ALEX GRAHAM

agnoske al Daily Mail

Tiu ĉi eldono venas kun miaj pardonpetoj por ĝia malfrueĉo. Mi neniel povas
senkulpigi min, ĉar, pro premo de aliaj devoj, mi tute forgesis ke la jarkunvena
dato alproksimiĝas galope.

