Bulteno de la

Londona Esperanto-Klubo

2017
marto-aprilo

Kluba Programo:
marto:
3

Diskut-vespero – Aktualaĵoj (Ibis)

10 Kunveno por retaj lernantoj (Diorama)
(1800h: konsilantaro)
17 Anna Lowenstein – Krucvortenigmoj (Ibis)
24 JARKUNSIDO (Diorama)
31 Diskut-vespero – Oniaj motivoj (Ibis)
aprilo:
7

John Wells – Lingva Seminario (Diorama)
(1800h: konsilantaro)

14 Sankta Vendredo – neniu kunveno
21 Literatura vespero (Ibis)
28 Marteno Miniĥ – endancado: folkloraĵo
de la Feroaj Insuloj (Diorama)
majo:
5

Literatura vespero (Ibis)

Esperanta Kalendaro:
19-21 majo 2017: Brita kaj Skota Kunkongreso,
Edinburgo. http://britakongreso.org.
22-29 julio 2017: Universala Kongreso de
Esperanto, Seulo, Sud-Koreio.
www.uea.org/kongresoj

Poemeto (traduko de la angla inĉankantĜ “For
want of a nail”), fare de Daniel Hayon:
Pro manko de najlo.
ar mankis la najlĜ, ĝĈrdi is huĉĉĈr’,
ar mankis huĉĉĈrĜ, ĝĈrdi is Ĉval’,
ar mankis ĈvalĜ, ĝĈrdi is rajdant’,
ar mankis rajdantĜ, ĝĈrdi is batal’,
ar mankis batalĜ, ĝĈrdi is la land’,
PĈrdi is la rĈgnĜ ĝrĜ mankĜ dĈ najl’!

BALADAJ ĈENDANCOJ – FORTIKAĴO POR NIA
LINGVO! (vidu 28 aprilo)
endancoj baladaj helpas vivteni kaj fortigi malgrandan
lingvon, kiel montras sperto de miljara tradicio en Feroaj
Insuloj. endancon kaj rekantaĵon iuj povos partopreni. i
donos intensan etoson al kunveno. La kantoj fortigos la
lingvon por komencantoj kaj malofteparolantoj. Kaj novaj
heroaj baladoj instruos nin pri historio de Esperanto.
Martin Strid, la efa proponanto de endancoj en Esperanto
kaj ofte partoprenanto de baladaj konferencoj en Feroaj
insuloj kaj aliloke, tradukis al Esperanto heroajn baladojn
longajn kaj ankaŭ iom da svedaj mallongaj. Oni povas danci
kaj kanti ilin. Malnova Bresta balado, tradukita el la feroa,
rakontas kiel senpatri is Sigmund, misionto de kristanismo.
Nove verkita Valdemara balado dum horo rakontas
komencon de Esperanto-movado kaj heroajn agojn savi
homojn de nazioj. (Tekstojn trovu je http://nk.tone.se.)
Kiam oni aŭdas pri bravuloj, endancas, rekantas, oni enfalas
en la ritmopaŝan “trancon” mensopurigan de monotona
melodio!
(Renato Corsetti)
Aliaj anoncoj:
Prezentu efprogrameron! Se vi havas taŭgan temon kiu
amuzos aŭ informos klubanojn, ne hezitu proponi vin al la
program-sekretario.
Bv. sendi informon al la bultenisto antaŭ 21a aprilo por mencio
en la sekva Kluba Bulteno.

Loko, horaro kaj aliaj informoj
Ni kunvenas vendredvespere, en iu el du lokoj:
Diorama Arts Studios, 201 Drummond Street,
NW1 3FE (por kunveno kun programo);
Hotel Ibis, 3 Cardington Street, NW1 2LW (por
babilvespero)
Kutima ĝrĜgramĜ Ĉ DiĜramĜ:
18:00 malĉĈrmi Ĝ kaj bĜnvĈnigĜj
19:15 – 20:15 ĝrĈlĈgĜ aŭ alia ĈĉĝrĜgramĈrĜ
20:15 – 20:45 ĝaŭzĜ
20:45 – 22:00 ĉĜrumĜ, diskutĜ aŭ daŭrigĜ dĈ la
ĈĉĝrĜgramĈrĜ
22:00 fino

Loko:
Metrostacio: Euston, Warren St (Victoria linio)
Euston Square (Circle linio)
Fervojo London Overground: Euston
Busoj: 10, 14, 18, 24, 27, 29, 30, 73, 88, 134, 205,
390; krome: 453, C2 (Dioramo); 59, 68, 91, 168,
253, 476 (Ibis).
Kotizoj: £10 jare; fora membro: £6 jare.
Kluba retejo:
http://www.esperanto.org.uk/lek/lek.htm
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.

Federacioj: Orienta: Roy Simmons (vidu supre);
Sudorienta: Kevin Murray, 11 Leybourne Ave, West
Byfleet, Surrey KT14 7HB 01932-345779
yarrump@gmail.com.

Letero de nia
Prezidanto
Karaj Klubanoj:
LEKanoj bone propagandis jam
i-jare, per radio-elsendoj,
blĜgĜj kaj ankaŭ kunlabĜrantĈ
kun diversaj ekster-Movadaj
ĜrganizĜj. iĜ tiĜ, aldĜnĈ al la
ĝrĈskaŭ nĈkrĈdĈblĈ grandskala sukcĈsĜ dĈ EsĝĈrantĜ Ĉ
Duolingo, indikas viglan perspektivon por la Internacia
LingvĜ kaj Ĉn LĜndĜnĜ kaj ĈnĈralĈ. Ni agnĜsku tiajn
antaŭajn ĝaŝĜjn kaj ĝrĜgrĈsu ĝluĈ, kun ĝli da mĈmĉidĜ. SĈ
kĜndi Ĝj sĜciaj aŭ sĜciĝsikĜlĜgiaj rĈzultigas ĜndĜjn da
intereso pri nia afero, spertaj samideanoj ja surfu sur ilin,
varbante, instruantĈ, kura igantĈ, allĜgantĈ.
Tial ankaŭ ni ĝrizĜrgu niajn ĝrĜĝrajn klubajn aĉĈrĜjn, jĈn
per partoprenado en kunvenoj, jen per pripensado pri
ĝlibĜnigĜj. ustĈ valĜras viaj ĝrĜĝraj ĝartĜĝrĈnĜj kaj
ĝriĝĈnsĜj, ĝrĈciĝĈ rilatĈ la baldaŭan Jarkunsidon de la
Londona Esperanto-KlubĜ. NĈ nur ĝlĈnlĈgu la i-tiean
Bulten-Suplementon; ne nur renovigu vian personan
membrecon – sed efektive kontribuu proponojn,
sinĝrĜĝĜnĜjn, ĝrĜjĈktĜjn, ĝrĈzĈntĜjn. Via vĜ Ĝ aŭdi u intĈr
la vĜ Ĝj dĈ viaj samklubanĜj, u Ĉn ĝrĈlĈgĜ, u Ĉn
diskutrĜndĜ, u Ĉ Ĉn huraadĜ Ĉ LEKĈja ĉĈstĜ!
Kvankam 2016 cĈrtĈ Ĉstis laŭdinda jarĜ ĝĜr ni, tamĈn 2017
Ĉstu ĝli laŭdinda kaj ĝli laŭdĜta. Kial nĈ? E niaj nĈĈĉkunvĈnĜj mĜntri as ĝrĜĉundĈ intĈrĈsaj, ĝlĈnĝlĈnaj jĈ
ekzerc-potencialo por gramatikaĵĜj, ĝĜĈziĜ, vĜ lĈgadĜ kaj
seriozaj diskutoj pri senlima gamo da temoj.
Vi mĈm vĈnu kaj Ĉksciu. Vi mĈm aktivu. Vi mĈm uu kaj
Ĝju. Vi nĈniĈl bĈdaŭrĜs la sĝĈrtĜn.
Sincere,

David Thornell

Funkciuloj: Honora Prezidanto: Marjorie Boulton; Honora Vicprezidanto: Heleno Fantom;
Konsilantaro: David Thornell (Prezidanto kaj Sekretario), Terry Page (Vicprezidanto), John Wells (Vicprezidanto), Arturo
Prent (Kasisto), Anica Page (Registristo), Renato Corsetti, Roland England, Stan Keable, Anna Lowenstein, Antony Rawlinson
(Bultenisto).

Adresoj: David Thornell: 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.

