VERDA INFORMILO, n-ro. 02/2015, 23a de
februaro 2015
GRÜNER BOTE, 02/2015, 23. Februar 2015
estas la oficiala informilo de estraroj de Landa Asocio
Meklenburgio-Antaŭpomerio (LAMA) kaj Esperanto-Societo
Neubrandenburg (ESN)
ist das offizielle Mitteilungsblatt der Vorstände des LVMV und
EVN
www.esperanto-nb.de, info@esperanto-nb.de

1. Filmetoj pri Esperanto
Atingis nin la jena informo:
Saluton, kara uzanto,
la redaktoro de edukado.net informas vin ke aldoniĝis du novaj eroj en la Filmejo. Jen estas kelkaj
informoj pri ili:
Titoloj:

Tabelvortoj - Parto 1 - Prezento Tabelvortoj - Parto 2 - Rakonto

Aŭtoro kaj rolanto:

Ian Carter

Vi trovos ilin rekte en la paĝo:
– http://edukado.net/biblioteko/filmejo?iid=286
– http://edukado.net/biblioteko/filmejo?iid=287
Atendas vian viziton la redaktoro de edukado.net

2. Zwanzig Gründe Esperanto zu lernen
Werner hat folgendes geschickt:

Liebe Freunde des Esperanto,

aus Tajvan kam eben diese Nachricht: 20 Gründe Esperanto zu lernen und zu nutzen.
Es lohnt sich, dieses Material nicht nur zu lesen bzw. durchzuschauen, es ist auch zu
empfehlen, es zu speichern und vor allem zu verbreiten.
Viel Spaß!
Werner Pfennig
http://www.esperantofre.com/faktoj/kiale.htm

3. Leserbriefe / Leteroj de legantoj
Atingis nin kelkaj leteroj de legantoj.
El Ĉeĥio
Dankon pro germana informilo. Reciproke legu www.mlboleslav.cz/esperanto
Amike
J.Drahotová
El Pollando
Saluton!
Dankon por la letero kaj la informilo. Gratulon al Reneo. Mi des pli ĝojas, ke vi enhavigis la ligilojn
pri Anita. Kia agrabla surprizo por mi!
Refojan dankon!
Amike
Andreo
El Kubo
Saluton amiko,
Dankon pro via informilo, mi ŝatis la artikolon pri nia 20a datreveno.
Amike,
Vilhelmo.
El Baden-Virtembergio
Dankon, Werner. Mi ĉiam ĝojas, kiam alvenas la Verda Informilo. Mi ĉerpas ofte interesajn
informojn el ĝi.

Mi en aparta mesaĝo sendas al vi informon pri nia baden-virtemberga agado.
Amike
Alois

4. Vivo ein "Villa Kreuzberg"
Nin atingis la jena informo:
La nova eldono 1/2015 de "Grüner Bote" mencias la monton Kreuzberg kaj
la vinon, sed neglektas la vivon ein "Villa Kreuzberg" siatempe.
-http://www.esperanto-nb.de/informiloj/2015/verda_informilo2015_01.html
Ni vidos, ĉu la nova oficejo iĝos simila centro de aktivecoj. La
problemo estas, de oficejo - pro la labora karaktero - ne povas esti
alloga kiel kulturcentro. Mi neniam sentis la emon viziti la oficejon en
Einbeckerstrasse, ĉar mi tie havis la impreson, ke mia vizito ĝenus la
streĉe laborantan sekretariinon.
Mi aŭdacas revi, ke nun en la Esperanto-centro ekestos pli la atmosfero
de brita klubo kaj ke la skribotabloj estos kaŝitaj en angulo.
Fakte oni ne plu bezonas konstante la oficejan atmosferon kun
skribotablo, telefono, kopiilo, aktujoj, granda kompultilo kaj ekrano
ktp. Tio nur forprenas la spacon de vera "salono", kie oni povas ĝui la
kultoron, eble en kunlaboro kun ne-Esperantaj organizoj.
-Roland Schnell

5. Seminar in Baden-Württemberg
Esperanton lerni, instrui kaj ĝui
Das Bavelo-Seminar 2015 wird vom 16. bis 18. Oktober in Pforzheim, in der Jugendherberge
Burg Rabeneck, stattfinden. Es wird dem Thema „Esperanto lernen - Esperanto
unterrichten“ gewidmet sein.
Mit Gewinn daran teilnehmen können wie immer Anfänger, Fortgeschrittene und
Esperantosprecher. Etwas abweichend vom bisherigen Seminar-Schema, werden Workshops
(metiejoj) stattfinden, in denen neuralgische Punkte des Esperanto-Lernens und EsperantoUnterrichtens praktisch geübt werden.
Vorausgehend richtet BAVELO dieses Jahr zusammen mit Esperanto Stuttgart eine
Veranstaltungsreihe aus zum Thema -Wir tauschen Erfahrungen zum Esperanto-Lernen und
Esperanto-Unterrichten aus.
Ort der Workshops in Stuttgart: Naturfreundehaus Fuchsrain
Veranstaltungstage: 14. Februar, 11. Juli und 26. September
Zeit: Jeweils von 11:00 bis 16:00 Uhr
Details und Anmeldung: www.esperanto-bw.de

6. Geschichtliches
Von Werner:
Zamenhof-Tag 1989 in Westberlin, eine Legende
Wir schrieben das Jahr 1989, es war im Monat Dezember.
In der Zeit der freien DDR (1989/1990) war eines unserer ersten Besuche die Villa Kreuzberg, das
dortige Esperanto-Zentrum in Westberlin. Eine kleine Gruppe des Neubrandenburger EsperantoVereins, machte sich zur Teilnahme am Zamenhof-Fest in das für uns so totale Neuland auf. Das
war sehr aufregend und den jungen Generation heute nicht mehr vermittelbar.
An ein schnelles Ende der DDR war damals noch nicht zu denken. Die Esperanto-Freunde aus der
BRD, Westberlin und der DDR trafen hier nach der Grenzschließung von 1961 erstmalig wieder
zusammen. Allen Teilnehmern wurde ein tolles, unvergeßliches Programm in allen Räumen und
Etagen der legendären Villa Kreuzberg geboten.
Esperanto-Treffen in Kulturhäusern war für uns eigentlich nichts Besonderes, GDREA, der
Esperanto-Verband der DDR bot uns bis dahin ein sicheres und komfortables Zuhause.
Jedenfalls nahmen wir die besten Eindrücke über die Esperanto-Bewegung der "anderen Seite" mit
nach Hause.

7. Kurse in Herzberg
–

–

1) 09.03. - 13.03.15 Esperanto-Sprachkursus (auch als Bildungsurlaub per VHS
Südniedersachsen) - Dieser Kursus findet bei der KVHS-Außenstelle in Osterode bzw. im
Esperanto-Centro hier in Herzberg statt. Bitte alsbald anmelden!
2) 13.03. - 15.03.15 Esperanto-Sprachkursus im Esperanto-Centro Herzberg (für Starter und
Fortgeschrittene)

8. Vereinstreffen im Februar
Am 18. Februar 2015, ab 16.00 Uhr
Ort: Gaststätte "Uns Eck" in Neubrandenburg
Tagesordnung:
– Zeitungsschau,
– was gibt es Neues?,
– "Grüner Bote" 01/2015 erschienen,
– Treffen in Prenzlau,
– Stettin hat sich zum E.-FrühlingsTreffen dort noch nicht gemeldet,
– Deutscher Esperanto-Kongreß zu Pfingsten in Hameln,
– 100. Weltkongreß in Frankreich,
– vortoj de la tagoj,

–

Gespräch zum Thema: "Esperanto und die Konflikte in der Welt". Alle Konflikte hatten und
haben sofort und unmittelbar verheerende Auswirkungen auf die einzelnen EsperantoFreunde, wenn sie international aktiv sind. Vielleicht können wir Tipps geben?

René hat ein bißchen fotografiert:

Abbildung 1: Steffan und Werner

Abbildung 2: Werner

Abbildung 3: Birgit und Bernd

Abbildung 4: Edeltraut

Abbildung 5: René

Abbildung 6: Bruni

Abbildung 7: Manfred

Abbildung 8: Steffan, Werner und Bernd

Abbildung 9: Werner und Manfred

9. Esperanto-renkonto en Prenzlau
Sabaton, la 25an de aprilo 2015
Programo:
– 10.00-10.30 horo: Alveno de partoprenantoj kaj gastoj ĉe la „Strandkafejo Balu“ (kafejo
estas fermita) forveturejo de ŝipo
– 10.30 –12.30 horo: Ŝipveturado per „Onkel Albert“ tra la Unteruckersee, la plej granda
interligita fragmito - regiono en Germanio al Warnitz ĉe la Oberuckersee. (16,€ por
persono)
– 12.45 – 13.20 horo: Reveturo per buso al Prenzlaŭ
– 13.20 – 14.20 horo: tagmanĝo (laŭ menukarto) en la restoracio „Bella Italia“
– 15.00 -16.00 horo: prelego de Fritz Wollenberg pri „Jubilea libro“ kaj prelegoj de aliaj
dezirantoj
– 16.00 – 18.30 horo: kafotrinkado, babilado, ripozado, amuzado
Organizanto:
– Esperanto - klubo Prenzlaŭ

–
–
–

Edeltraŭt Henning
retadreso: henning@worldmove.de
telefono: 03984/ 80 78 47

10. Aldonoj pri la vortaroj
En Verda Informilo 1/2015 ni menciis kelkajn vortarojn. Ili estas troveblaj sur diversaj retpaĝaroj.
– Jen la paĝaro pri la esperanta-eŭska vortaro: http://esperant0.chezalice.fr/esperant64/esperu0.htm
– Sed ankaŭ ekzistas la inversa direkto, do eŭska-esperanta vortaro: http://esperant0.chezalice.fr/esperant64/euxskau0.htm
– Ekzistas vortaro kiel komputila programo sur jena paĝaro: http://la-vortaro.pagespersoorange.fr/
– Jen la Kristana glosaro: http://www.b-eichkorn.homepage.t-online.de/Glossar.htm
– Ankaŭ uzanto de Ipernity havas informon pri la glosaro:
http://www.ipernity.com/blog/bernardo/168587
La supre menciita paĝaro enhavas pliajn informoj rilate al lingvoj, rekte sur la ĉefpaĝo:
http://esperant0.chez-alice.fr/esperant61/defaultu.htm

11. Hobioj de societano
Ni ĉi tie daŭrigas la informojn pri hobioj de societanoj, nome per la hobioj de la aŭtoro de ĉi tiu
informilo. René havas kelkajn hobiojn.
–

Lernado de lingvoj, nome sorabaj kaj lastatempe eĉ latva.

–

Verkado en la Vikipedio en diversaj lingvoj, ĉefe la germana, esperanto kaj la du sorabaj
lingvoj
–

Tiea kreado de ŝablonoj kaj Lua-moduloj

–

Kelkfoje alŝutas bildojn en la Komunejo:
http://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page

–

Administranto en tri vikipedioj

–

Legado pri diversaj temoj, ĉefe lingvoj, teknikaj kaj sciencaj novaĵoj

–

Verkado de kelkaj retpaĝaroj:

–

–

Paĝaro de la Esperanto-Societo Neubrandenburg: http:www.esperanto-nb.de

–

Paĝaro pri strangaj lingvoj: http://kitakujo.de/

Aŭskultado de muziko en diversaj lingvoj kaj el diversaj landoj
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