Bulteno de la

Londona Esperanto-Klubo

En la nuna periodo, okazos tri gravaj eventoj,
nepre trafindaj!
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La vizito de Heidi Goes estos unika okazo aŭdi pri
relativa nova sendependa lando;
En aprilo ni memoros kaj celebros la vivon de nia
amiko Husejn Al-Amily;
La Kluba Jarkunsido en 27 marto.

Kluba Programo:
marto:
6

Socia Vespero

13 Heleno Fantom: El la Maniko de nia Librobretaro
(1800h: konsilantaro)
20 Heidi Goes: Orienta Timoro (vidu klarigon)
27 Jarkunsido
aprilo:
3

Heidi Goes du fojojn vizitis la malgrandan
landon en Oceanio: Orienta Timoro.
Vendrede la 20an de marto ŝi prelegos kaj
montros fotojn pri ĝia historio, naturo,
kulturo, lingva situacio, turismaj alogaĵoj...
Dum ŝiaj vizitoj ŝi tamen precipe varbis por
Esperanto kaj ankaŭ instruis kaj disdonis
E-librojn al bibliotekoj. Do ankaŭ pri tio kaj
pri la unua E-klubo en Dilio ŝi rakontos al vi.

Paska Vendredo – nenia kunveno

10 Terry Page: Lingva Studrondo
(1800h: konsilantaro)
17 Socia Vespero
24 Memorvespero pro Hussein Al-Amily
majo:
1

Diskuto: Probablaj sekvoj de malfunkciego de interreto

Esperanta Kalendaro:
17-19 aprilo: 96a Brita Kongreso, Jubilee Library Brighton:
http://britakongreso.org
25 julio-1 aŭgusto: 100a Universala Kongreso de Esperanto, Lillo,
Francio: http://uea.org/kongresoj

Aliaj anoncoj:
Prezentu ĉefprogrameron! Se vi havas taŭgan temon kiu amuzos
aŭ informos klubanojn, ne hezitu proponi vin al la programsekretario.
Bv. sendi informon al la bultenisto antaŭ 18a aprilo por mencio en
la sekva Kluba Bulteno.

Ko u a Vesper a ĝo
LEK-a oj re ko tiĝos la a de ajo ĉe
Pe derel’s Oak, Hol or . Tie oni kune (kaj
je propra kosto) vesper a ĝos. Okazos tiel
nur se al e aŭ
e roj si a o os al
la Sekretario ĝis la 1 a de aprilo, por ke o i
rezervu taŭga ta lo . Ko fir ota retpoŝte
aŭ telefo e, laŭ via indikita prefero.

Loko, horaro kaj aliaj informoj
Ni kunvenas vendredvespere ĉe Londona Irlanda
Centro. Antaŭ la ĉefprogramero kaj dum la paŭzo
klubanoj kutime amasiĝas en la komforta enirhalo
por kaftrinki kaj babili.
Kutima programo:
18:00 malfermiĝo kaj bonvenigoj
19:15 – 20:15 prelego aŭ alia ĉefprogramero
20:15 – 20:45 paŭzo
20:45 – 22:00 forumo, diskuto aŭ daŭrigo de la
ĉefprogramero
22:00 fino

Loko: London Irish Centre,
50-52 Camden Square, NW1 9XB
(tel: 020-7916 7272)
Metrostacio: Camden Town
Fervojo London Overground: Camden Road
Busoj: 29, 253, 274, 31.
Kotizoj: £10 jare; fora membro: £6 jare.
Kluba retejo:
http://www.phon.ucl.ac.uk/home/wells/lek
Lokaj grupoj: Kingston: Roy Cliffe 020-8397 5895;
Orientlondono: Roy Simmons 01473-461346
rokeby@globalnet.co.uk; Sudlondono: Gregory Porilo
020-8672 8095 esperanto-sleg@tiscali.co.uk.

Letero de nia
Prezidanto
Karaj Klubanoj:
LEKanojn lastatempe
intervjuis brita ĵurnalisto, kiu
verkas libron, Curious
Camden Town. Andrew
Whitehead, jam aŭtoro de
Curious Kentish Town,
interesiĝis pri nia klubo kaj volis plu lerni pri ĝi. Li vizitis
la LEKejon i-februare kaj parolis kun kelkaj eestantoj –
inter alie, MATT PEPERELL, TERRY kaj ANICA
PAGE, kaj ROLAND ENGLAND. S-ro Whitehead lernis
multon pri nia kluba historio kaj geografio, pri nia
internacia diverseco, pri la plur-generaciaj familioj kaj
denaskaj Esperantistoj inter ni, pri niaj kunvenoj kaj pri la
eminentaj Movadanoj kiuj membriĝis e ni tra la jaroj.
Tio okazis dum la antaŭ- efprogramera sesio de
babilado. Poste, li observis nin lerni kaj ludi la kartludon,
'Dixit', sub gvidado de Matt, Ludestro de tiu Ludvespero.
iuj ĝuis la sperton. Nun ni atendas la aperon de la libro
de S-ro Whitehead, kun intereso, pacienco kaj espero.
Parolante pri atendado, alproksimiĝas la Jarkunsido, kiu
okazos ja baldaŭ (la 28an de marto). Nepre kaj zorge
legu iujn paperojn antaŭ via eesto, por ke ni kolektive
havu kiel eble plej multe da tempo por diskutoj kaj
decidoj dum la Jarkunsido mem. Bonvolu pripensi la
detalajn enhavojn de la Jarkunsida Suplemento,
ekzemple. Ju pli da antaŭa konsidero, des pli da posta
progreso!
Sincere,

David Thornell

Federacioj: Orienta: John Redgwell, 17 Dover Close,
Braintree, Essex CM7 5TD; Sudorienta: Kevin Murray,
11 Leybourne Ave, West Byfleet, Surrey KT14 7HB
01932-345779 yarrump@gmail.com.

Funkciuloj: Honora Prezidanto: Marjorie Boulton; Honoraj Vicprezidantoj: Valerie Atkinson, Husejn Al-Amily;
Konsilantaro: David Thornell (Prezidanto kaj Sekretario), Terry Page (Vicprezidanto), John Wells (Vicprezidanto), Arturo
Prent (Kasisto), Anica Page (Registristo), Matt Peperell, Olga Kerziouk, Antony Rawlinson (Program-sekretario kaj Bultenisto).
Adresoj: David Thornell: Esperanto, c/o London Irish Centre (adreso supre) lek.sekretario@gmail.com;
Arturo Prent: 7 Walton Garden, Hutton, Brentwood CM13 1EJ ap_esp-lek21@yahoo.co.uk,
Terry kaj Anica Page:7 Hampton, Gt Holm, Milton Keynes MK8 9EP terry_page@btinternet.com, anica_page@btinternet.com,
Antony Rawlinson: 5 Thorpe Crescent E17 5BY acj.Rawlinson@ntlworld.com.

