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Jarraporto 2014 

La norda lumo- Esperantoklubo en Tromsø 

 

1. Estraro 

En 2014, la estraro konsistis el  

Amelie Matt, prezidantino 

Mario Machlik, kasisto 

2. Membroj 

En 2014, la klubo konsistis el 16 pagintaj membroj.  

3. Aktivecoj en la klubo 

Tema vespero 

”Tema vespero” estas la plej ŝatata kunveno en nia klubo. Ni kunvenas, iu prilegas kaj ni 

diskutas kaj parolas pri tio. Ni lernas pri multaj aferoj kaj kelkfoje rigardas fotojn, bildojn ktp. 

Ni kunvenis entute 7-foje dum 2014:  

 4-a de januaro (ĉe Claude kaj Ljuba) 

 

 5-a de oktobro 

 16-a de februaro 

 

 1-a de novembro («Seminario») 

 16-a de marto (jarkunveno) 

 

 7-a de decembro  

 23-a de aprilo 

 

 

 

17-a de majo 

Laŭ la tradicioj, nia klubo denove partoprenis la procesion de la 17-a de majo. Ĉifoje ni estis 11 

personoj, 7 membroj de la klubo kaj 4 simpatiuloj. Ni tre admiris Kjellaug, kiu malgraŭ sia aĝo kaj 

sanstato bonhumore partoprenis la tutan procesion en prunteprenita rulseĝo. Poste multaj el ni 

kolektiĝis por plu festi tiun tagon. 
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Internacia semajno 

Ankaŭ ĉijare la komunumo Tromsø aranĝis Internacian semajnon, kaj kiel kutime, ankaŭ ĉijare nia 

klubo partoprenis en la programo. Ĉifoje, pro la 200-jara jubileo de la konstuticio de Norvegio, la 

aranĝo fariĝis pli granda, kun koncertoj kaj torto sur la ĉefplaco de la urbo. Multaj organizoj prezentis 

sin ĉe siaj budoj, kaj la urbestro promenadis kaj paroladis kun la homoj. Li venis ankaŭ al nia budo kaj 

simpatie interparolis kun ni, prenis broŝuron kaj volonte lasis sin foti antaŭ niaj afiŝo kaj prezento-

tablo. Nia alia aranĝo en la biblioteko, esperanto-kurso dum 60 minutoj, ne fariĝis tiom populara kaj 

nur unu persono volis ricevi rapidan enkondukon pri la lingvo. 

Kurso 

Ni aranĝis esperantokurson kun 3 partoprenintoj. Ni kunvenis kvin foje en biblioteko en urbocentro.  

Seminario 

La 1-an de novembro nia klubo partoprenis la perskajpan seminarion de NEL. Kvar artefaritaj lingvoj 

estis prezentitaj el kvar diversaj lokoj de la lando. Ni havis malfacilaĵojn pri la teĥniko, sed iom post 

iom la konekto kaj la sonkvalito fariĝis bona. Ni tre ĝojis pro tio, ke entute naŭ personoj alvenis al la 

kunveno kaj aŭskultis la seminarion almenaŭ dum iom da tempo. Inter ili estis ankaŭ tiuj, kiuj antaŭ 

du semajnoj komencis lerni Esperanton en nia kurso. 

NRK Sápmi – kristnaska kalendaro 

La 15-an de decembro ni festas la tagon de la Esperanta literaturo (kaj ankaŭ la naskiĝtagon de 

Zamenhof), kaj tiuokaze ofte la parolantoj de Esperanto organizas kampanjojn kaj verkas komunikan 

leteron al la amaskomunikiloj por atentigi ilin pri tiu tago kaj reklami pri la lingvo. Multe malpli ofte 

okazas, ke iu laboranto de la publikaj informiloj kontaktas esperantistojn por havi intervjuon de ni. 

Tamen nun ĝuste tio okazis, kiam la samea redakcio de NRK (la publika televida kanalo de Norvegio) 

petis nian kontribuon por la 15-a fenestro de ilia kristnaska kalendaro. Kaj jen la rezulto: 

http://www.nrk.no/sapmi/luke-15---esperantolitteraturens-dag-1.12102619  

Memorŝtono en Narviko 

Somere 1934 delegacio de universala kongreso en Stokholmo vizitis Narvikon kaj starigis 

memorŝtonon tie. Dum la milito oni forgesis pri tia ŝtono. Post multaj jaroj oni malkovris ĝin. 

Nia klubo kontaktis komunumon en Narviko kaj rajtas starigi memorŝildon apud ŝtono. Ni 

petis kaj ricevis monon de Uhlen-fondo por havigi ŝildon. Kiam neĝo foriros en 2015, tia 

trilingva ŝildo ekpendigos apud ŝtono. Legu artikolon pri historio tie: 

https://tromsoesperanto.files.wordpress.com/2012/12/artikolo-en-fremover20121208.pdf  

 

 

         Tromsø, 14.02.2015/ Ŝanĝoj: 08.03.2015 

            Amelie Matt
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