
Estrarkunveno Esperantoklubo en Tromsø 

14.01.2013 

 

Estraranoj ĉeestaj: Amelie Matt kaj Mario Machlik  

Loko: Skajpo 

Mario estis kunvengvidanto kaj Amelie estis skribantino. 

 

1. Datoj por klubaj aktivecoj 2013 

 

02.02.  Nacia seminario ĉe Skajpo  

  (ni kunvenos hejme ĉe Marianne kaj Mario je la 15a horo) 

  Kiel vi eble jam legis en la lasta numero de nia membrogazeto, NEL aranĝos  

  seminarion sabaton la 2-an de februaro inter la 15-a kaj 18-a horoj per Skajpo*. 

  LA TEMO ESTOS: kiel ni alfrontos la novajn defiojn kaj eblecojn, kiujn la nova  

  teĥnologia epoko donas?Kiel ni povus uzi interreton por instruado, reklamado,  

  informado kaj varbado?  

  Dum la lastaj 20 jaroj ni spertis grandegajn ŝanĝojn, ĉefe pro la disvolviĝo kaj  

  pliboniĝo de la interreto. Ni pensu pri tio, kiom da retkursoj, retgazetoj, hejmpaĝoj, 

  babilejoj, retvortaroj ekzistas, kiom da rapidaj retmesaĝoj ni sendas, kiom simple 

  estas kontakti homojn en la alia flanko de la mondo!  

  Ĉu tio signifas, ke ni ne plu bezonos kursojn en klasĉambroj, paperajn gazetojn kaj 

  vortarojn? Ĉu ni sendados ankoraŭ helikpoŝte leterojn, poŝtkartojn? 

  Ni kune provos trovi respondojn al tiuj demandoj, kaj imagi kiel nia movado aspektos 

  en la estonteco. NEL laboros nuntempe pri nova strategia plano, kaj certe povos 

  utiligi kelkajn pensojn de la seminario. 

04.03.  Jarkunveno /tema vespero 

  Ni bezonas teni jarkunvenon antaŭ la landa kunveno en Oslo en junio. 

08.04.  Tema vespero 

  La unua lundo en aprilo estas paska lundo kaj tial ni kunvenos unu semajno poste. 

06.05.  Tema vespero 

17.05.  Tradicia festo de la norvega nacia tago 

03.06.  Tema vespero 

(11.-12.06. Landa kunveno en Oslo 

20.-27.07. UK 2013 en Rejkjaviko) 

 

Aktivecojn en la autuno kaj vintero ni priparolos dum la venontaj temaj vesperoj. 

 

  



2. Uhlen-legato 

Ni petos monon por tiaj projekto en 2013: 

 

 Norvega lingvo jaro 

 En novembro okazos granda lingvista kongreso (Tromsø International Conference on 

 Language Diversity 

 http://uit.no/tavla/artikkel/320146/tromso_international_conference_on_language_diver). 

 Ni pensas pri inviti lingviston Otto Prytz (membro en la esperantoklubo en Oslo) al Tromsø 

 por prilegi dum la kongreso. Por tio ni petos 3000,- de Uhlen-legato. 

 Esperanto-ŝtono en Narvik 

En la narvika gazeto  fremover aperis artikolon pri esperanto-ŝtono en desembro (legu ĉi tie: 
https://dl.dropbox.com/u/17734744/esp/fremover20121208.pdf). Ni volas repari ŝtonon kaj 

konstrui ŝildon pri la historio de la ŝtono kaj pri kio tio ŝtono temas. Mario ankaŭ pensas pri 

traduki artikolon al esperanto. Pri tio kluba projekto ni petos 4000,- de la Uhlen-legato. 

 Reklamaĵoj 

Ni ankaŭ petos 1000,- de la Uhlen-legato por reklamaĵojn kiojn vi volas uzi dum ekzemple la 

internacia semajno. Ni pensas pri afiŝeblecon ol ”roll up display”. 
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