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Snakker du allerede esperanto?
Sett sammen ord og bilde.

Ta kontakt med Norsk EsperantoForbund for å få vite mer om
hvordan du kan lære og bruke
esperanto.

Norsk Esperanto-Forbund
Olaf Schous vei 18
0572 Oslo
oficejo@esperanto.no
www.esperanto.no

Lokalt

suno
floro
komputilo

Tromsø Esperantoklubb - La norda lumo
tromso.esperantoklubb@gmail.com
Telefon: 942 99 993 (Amelie)

ESPERANTO
det internasjonale språket

Enkelt
Nøytralt
Rettferdig

Hva er esperanto?
Esperanto er et internasjonalt språk som
brukes over hele verden.
Esperanto er et fellesspråk, ved siden av
nasjonalspråket.
Esperantos ide er å fremme mellomfolkelig
forståelse og fred ved hjelp av et nøytralt og
uavhengig fellesspråk.

Kontakter og venner
over hele verden

Hvor(dan) kan jeg lære
esperanto?

Det arrangeres esperanto-møter, leirer og
kongresser året rundt og jorda rundt. Her
snakker alle samme språk, og du blir lett
kjent med folk fra hele verden. Det er også
en rekke virtuelle treff, seminarer og
arrangement der du kan delta fra din egen
stue.

Gratis nettkurs:
www.lernu.net
www.duolingo.com

Enkelt og lettlært

Årlig arrangeres det møter og
regionale treff forskjellige steder
rundt om i landet. Kontakt din
lokale klubb.

Sammenliknet med språk som engelsk, tysk
og fransk er esperanto betydelig lettere å
lære. Dermed blir det praktisk mulig for de
fleste å beherske et annet språk.

Nøytralt og rettferdig
Esperanto tilhører alle som bruker det, og
ingen bestemt nasjon.
Derfor stiller alle likt når de snakker
esperanto som fellesspråk, enten de
kommer fra små eller store og mektige land.

Det er stor aktivitet på nettet, og mange
bruker språket først og fremst i direkte
kontakt med andre brukere i sosiale medier,
på YouTube, Instagram, Amikumu eller
andre kanaler - eller de brevveksler på en
mer tradisjonell måte.
Det finnes en egen overnattingstjeneste kalt
Pasporta Servo, og det internasjonale
esperantoforbundet har lokale
kontaktpersoner over store deler av verden.

Har du hørt om appen Amikumu?
Her kan du finne esperantister nær deg
- over hele verden!

