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Numero  1/2020  de  Kluba  Bulteno  aperis  en
januaro.  Poste  venis  la   kronviruso,  kaj  ni  nur
anoncis  la  kunvenojn  per  retpoŝtaj  mesaĝoj  ne-
numeritaj.  Raportetojn pri tiuj kunvenoj kaj mal-
netan protokolon de la jarkunveno ni sendis ret-
poŝte  30.  aŭgusto.  Nun  preskaŭ  ĉiuj  ricevas  la
Bultenon retpoŝte, do ni rezignas pri A5-formato
kaj sendas ĝin kiel ordinaran A4-dokumenton.

Nummer  1/2020  av  Kluba  Bulteno  kom  i
januar.  Siden  fikk  vi  korolaviruset,  og  bare
kunngjorde møtene med e-postmeldinger uten
nummer.  Korte  rapporter  om  de  møtene  og
protokoll fra årsmøtet sendte vi ut med e-post
30. aŭĝust. Nå mottar nesten alle Bulteno med
e-post, derfor slutter vi å lage den i A5-format
og sender den som vanlig A4-dokument.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––--

Kalendaro
Ĉiuj vesperaj kunvenoj komenciĝos je la 18a 30.

Mardon 6. oktobro (semajno 41) tirsdag

Studlibro de J. H. Rosbach:  Vibraj momentoj. Kiel
provo ni faros la ekzercojn de la  unua ĉapitro, sub
gvido de Otto Prytz.   Se tio sukcesos,  ni  traktos
pliajn ĉapitrojn en postaj kunvenoj.  La libro, 12
skizoj kun studmaterialo, (83 p.) kostas 36 kr.  Se
vi ne jam havas ĝin, sed volas legi la unuan tekston
antaŭ la kunveno, petu retpoŝtan sendon.

Studiebok av J. H. Rosbach:   Vibraj momentoj. Som
en prøve  løser  vi  oppgavene  i  det  første  kapitlet.
Leder Otto Prytz. Dersom det blir vellykket, tar vi
flere kapitler på senere møter. Boka, 12 skisser med
studiemateriale,  (83 s.) koster 36 kr. Hvis du ikke
har  den  fra  før,  men  gjerne  vil  lese  den  første
teksten før møtet, kan vi sende denne med e-post.

Lundon 19. oktobro (semajno  43) mandag
Ni trarigardos diversajn librojn kaj kajerojn el 
eksterlando ricevitajn donace.

Vi ser igjennom diverse bøker og hefter mottatt fra 
utlandet.

Mardon 3. novembro (semajno 45) tirsdag

La norvega Lingvokonsilio aranĝos "Lingvotagon". Ni
raportos pri la tiutaga kunveno matene 9a – 12a horo.
Oni  povas  aliĝi  per  la  reto,  senpage.  Temo:  kuna
respondeco pri lingvoj. Nova lingvoleĝo survojas. 

Språkrådet  arrangerer  Språkdagen.  Vi  forteller
fra møtet kl. 9–12 samme dag. Man kan melde
seg på på internet, gratis. Tema: Felles ansvar
for lingvoj. Ny språklov er under behandling.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

MØTENE  foregår hovedsakelig på esperanto, for vi trenger å praktisere språket. Men vi prøver å ta hensyn til alle deltakernes
behov. Vi mottar statsstøtte gjennom Studieforbundet Næring og Samfunn, etter studieplanen "Esperanto konversasjon".
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

OKAZIS
(1.9) Ni  parolis  pri la virtuala kongreso kaj aliaj
someraj  eventoj  kiujn  iuj  el  ni  spektis  aŭ  eĉ
(virtuale) partoprenis.

(21.9)   Ni longe diskutis – iom pri la pandemio (la
anoncita  temo)  sed  ankaŭ pri  multaj  lingvaj  –  la
reguleco de Esperanto – kaj aliaj aferoj.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Klubo Esperantista en Oslo, Olaf Schous vei 18*, 0572 Oslo.        Tlf. 22 35 08 94.  Tramo 17 al Sinsenterrassen aŭ
buso 31 al Rosenhoff aŭ metroo 5 Ringen (ambaŭ direktoj) – aŭ 4 de Vestli – al Sinsen. Vd. pli ĉe esperanto.no/oslo =>
"vojklarigo".  Bankkonto 0532 36 19699  (sed kotizon pagu al NEL/Forbundet  0533 05 22870).
* inng. Schouterrassen.   www.esperanto.no/oslo   Retpoŝto: oficejo[a]esperanto.no
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