VERDA INFORMILO, n-ro. 7/2017, 25a de
aŭgusto 2017
GRÜNER BOTE, 7/2017, 25. August 2017
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. Informstando je la 1-a de majo
Je la unua de majo nia societo organizis informstando pri esperanto sur la ĉefplaco de la urbo
Neubrandenburg.
Ĉijare ni staris iomete pli konvene, do malproksime de la scenejo, tiel ke eblis pli bone paroli kun
interesuloj.
Ni estis triopo, kiel videblas sur unu el la sekvaj fotoj. Kaj ni disdonis multajn informfolioj. Kelkaj
interesuloj eĉ kunprenis la informilon pri nia oktobra kurseto.

Abbildung 1: Diskutanta Reneo apud Edeltraut

Abbildung 2: Edeltraut apud nia ŝildo

Abbildung 4: La informstanda triopo Reneo,
Edeltraut kaj Vernero
Ni triope informis pri esperanto kaj disdonis
informfoliojn. Reneo montras tian slipon sur la
foto.

Abbildung 3: Reneo apud nia ŝildo

Abbildung 5: Vernero apud nia ŝildo

2. Gratuloj okaze de 90jariĝo
Dum nia societa kunveno en majo ni eĉ plenigis gratulan karton okaze de 90jariĝo de samideano.

Abbildung 6: Jen nia rondo en majo 2017

Abbildung 7: Edeltraut prelegis pri rusa urbo

3. Funebro
La 18-an de majo 2017 forpasis Ursel Ahlsdorf, en la aĝo de 82 jaroj.
Ursel naskiĝis la 15-an de julio 1934 en Gollnow, Malantaŭpomerio.
Je la 30a de majo okazis la funebra ceremonio por nia Ursula Ahlsdorf en Neubrandenburg.
La pastrino menciis dum la prediko la membrecon kaj kunlaboron de ambaŭ, Klaus kaj Ursula, en la
Esperanto-Societo Neubrandenburg.
Dum la posta festomanĝo ni informis pri la agado de ESN kaj pri nia subteno por retrovi, antaŭ
kelkaj jaroj, la familion post la milito.

Abbildung 8: Foto de Ursel memore al ŝi

Abbildung 9: Jen nia malgranda rondo

Abbildung 10: Nia "kvieta saluto"

Ni dankas al familio Gailus pro la helpo al Ursel kaj ŝia jam en 2015 forpasinta edzo Klaus.
Wir danken der Familie Gailus für die Unterstützung von Ursel und ihres schon im Jahre 2015
verstorbenen Ehemannes Klaus.

4. Societa kunveno en junio 2017
La 21-an de junio 2017 okazis nia societa kunveno en la gastejo „Uns Eck“.
Jen iom el la programo:
•
•
•

Raporto pri la 94-a Germana Esperanto-Kongreso en Freiburg, kiun partoprenis 150
partoprenantoj el 13 landoj.
Raportoj pri vizititaj aranĝoj de ĉeestantaj geamikoj,
Prezento de represaĵo de la unua germanlingva biblio el 1531, kaj kiel aspektis ĝia
ortografio.

Abbildung 11: Manfred prelegis pri rondvojaĝo
tra Ruslando

Abbildung 12: Reneo prelegis pri vokabloj

Abbildung 13: Vernero prelegis pri la Lutherbiblio

Abbildung 14: Vernero prelegis pri
Harcmontaro
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