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Tiuj kiuj ricevas OS rete, ricevas ĝin pli frue, kaj samtempe la Federacio ŝparas la poŝtkoston. Ĉiuj gajnas! Nur
bezoniĝas informi al Roy T. pri via retadreso.

...............................................................................................................

Somera vizito al la kastelo Hedingham

La 18an de aŭgusto dekduo da anoj amasiĝis apud la impona ĉefturo de la normanda kastelo. Uzante
gvidfolion esperantigitan antaŭ multaj jaroj de Arturo Campen kaj Petro Oliver, ili esploris la
antikvan konstruaĵon de la karcerejo ĝis la festsalono ĉe la supro. Ŝajne kasteloj estas vira intereso
ĉar nur du inoj kuraĝis veni – Kimie kaj dekkvinjaraĝulino Alex, studantino de Roy T.
Post la laciga ŝtupargrimpado ni piknikis dum oni elmontris la flugigon de akcipitrojn ktp. antaŭ ni.
Tiel ni pasigis kelkajn vere ĝuindajn horojn.
Verŝajne niaj someraj vizitoj estas sufiĉe allogaj – sugestoj por la venonta jaro estos bonvenaj,

Aŭtuna kunveno
Sabaton la 26an de oktobro
URC Preĝejo, Finchingfield
1100-1700
Venu kaj ĝuu ĉi tiun belegan vilaĝon.
Kunportu propran manĝaĵon -Trinkaĵon
provizotan
Tagmono £3
Preparu 5 minutan prelegeton pri aŭ
“Mia plej embarasa momento” aŭ
“Lastatempe legita libro”

Autumn Meeting
Saturday 26th October
URC Church, Finchingfield
1100-1700
Come and enjoy this beautiful village
Bring your own food – drinks provided
Day money £3
Prepare a short talk on either “My most
embarrassing moment” or “A book I’ve
recently read”.

De Braintree, sekvu la B1053 tra Shalford kaj Wethersfield.
En Finchingfield, transiru la ponton, turnu tuj dekstren kaj vi
vidos la URC preĝejon je la dekstra flanko de la strato.
Se vi intencas veturi fervoje, kontaktu Roy T kaj ni aranĝos
ke iu renkontu vin ĉe la stacidomo en Braintree. Taŭga trajno
alvenas je 1050.

En OS293 aperis ĉi tiu demando: En la franca ĝi estas 'esait nrulo', hispane, 'eaosr nidlc' ,
kaj germane 'enisr atdhu’.
Kio ĝi estas en esperanto?
La solvo estas: 'aieon lsrtk' Kial? Tiuj estas la plej oftaj literoj en la lingvo, ordigita laŭ
frekvenco
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