
Bulteno de la Londona Esperanto-Klubo 
2017 

marto-aprilo 
 

Kluba Programo: 

marto: 

3 Diskut-vespero – Aktualaĵoj (Ibis) 

10 Kunveno por retaj lernantoj (Diorama) 
(1800h: konsilantaro) 

17 Anna Lowenstein – Krucvortenigmoj (Ibis) 

24 JARKUNSIDO (Diorama) 

31 Diskut-vespero – Oniaj motivoj (Ibis) 

aprilo: 

7 John Wells – Lingva Seminario (Diorama) 

(1800h: konsilantaro) 

14 Sankta Vendredo – neniu kunveno 

21 Literatura vespero (Ibis) 

28 Marteno Miniĥ – Ĉendancado: folkloraĵo 
de la Feroaj Insuloj (Diorama) 

majo: 

5 Literatura vespero (Ibis) 

Esperanta Kalendaro: 

19-21 majo 2017: Brita kaj Skota Kunkongreso, 
Edinburgo. http://britakongreso.org.  
22-29 julio 2017: Universala Kongreso de 
Esperanto, Seulo, Sud-Koreio.  
www.uea.org/kongresoj  

 

Poemeto (traduko de la angla infankanto “For 

want of a nail”), fare de Daniel Hayon: 

Pro manko de najlo. 

Ĉar mankis la najlo, perdiĝis huffer’, 

Ĉar mankis huffero, perdiĝis ĉeval’, 

Ĉar mankis ĉevalo, perdiĝis rajdant’, 

Ĉar mankis rajdanto, perdiĝis batal’, 

Ĉar mankis batalo, perdiĝis la land’, 

Perdiĝis la regno pro manko de najl’! 

 

BALADAJ ĈENDANCOJ – FORTIKAĴO POR NIA 
LINGVO!  (vidu 28 aprilo) 

Ĉendancoj baladaj helpas vivteni kaj fortigi malgrandan 
lingvon, kiel montras sperto de miljara tradicio en Feroaj 
Insuloj.  Ĉendancon kaj rekantaĵon ĉiuj povos partopreni. Ĝi 
donos intensan etoson al kunveno.  La kantoj fortigos la 
lingvon por komencantoj kaj malofteparolantoj.  Kaj novaj 
heroaj baladoj instruos nin pri historio de Esperanto.  

Martin Strid, la ĉefa proponanto de ĉendancoj en Esperanto 
kaj ofte partoprenanto de baladaj konferencoj en Feroaj 
insuloj kaj aliloke, tradukis al Esperanto heroajn baladojn 
longajn kaj ankaŭ iom da svedaj mallongaj.  Oni povas danci 
kaj kanti ilin. Malnova Bresta balado, tradukita el la feroa, 
rakontas kiel senpatriĝis Sigmund, misionto de kristanismo.  
Nove verkita Valdemara balado dum horo rakontas 
komencon de Esperanto-movado kaj heroajn agojn savi 
homojn de nazioj.  (Tekstojn trovu je http://nk.tone.se.)  

Kiam oni aŭdas pri bravuloj, ĉendancas, rekantas, oni enfalas 
en la ritmopaŝan “trancon” mensopurigan de monotona 
melodio! 

(Renato Corsetti) 

Aliaj anoncoj: 

Prezentu ĉefprogrameron!  Se vi havas taŭgan temon kiu 
amuzos aŭ informos klubanojn, ne hezitu proponi vin al la 
program-sekretario. 

Bv. sendi informon al la bultenisto antaŭ 21a aprilo por mencio 
en la sekva Kluba Bulteno. 

  

http://nk.tone.se/


Loko, horaro kaj aliaj informoj 
 

Ni kunvenas vendredvespere, en iu el du lokoj: 

Diorama Arts Studios, 201 Drummond Street, 

NW1 3FE (por kunveno kun programo); 

Hotel Ibis, 3 Cardington Street, NW1 2LW (por 

babilvespero) 

 

Kutima programo ĉe Dioramo: 

18:00 malfermiĝo kaj bonvenigoj 

19:15 – 20:15 prelego aŭ alia ĉefprogramero 

20:15 – 20:45 paŭzo 

20:45 – 22:00 forumo, diskuto aŭ daŭrigo de la 

ĉefprogramero 

22:00 fino 

 

 
Loko:  

Metrostacio: Euston, Warren St (Victoria linio) 

Euston Square (Circle linio) 

Fervojo London Overground: Euston 

Busoj: 10, 14, 18, 24, 27, 29, 30, 73, 88, 134, 205, 

390; krome: 453, C2 (Dioramo); 59, 68, 91, 168, 

253, 476 (Ibis). 

 

Kotizoj: £10 jare; fora membro: £6 jare. 

Kluba retejo: 

http://www.esperanto.org.uk/lek/lek.htm 

 

Lokaj grupoj: Kingston: Roy Cliffe 020-8397 5895; 

Orientlondono: Roy Simmons 01473-461346 

rokeby@globalnet.co.uk; Sudlondono: Gregory Porilo 

020-8672 8095 esperanto-sleg@tiscali.co.uk. 

Federacioj: Orienta: Roy Simmons (vidu supre); 

Sudorienta: Kevin Murray, 11 Leybourne Ave, West 

Byfleet, Surrey KT14 7HB 01932-345779 

yarrump@gmail.com. 

 

Letero de nia 

Prezidanto 

Karaj Klubanoj: 

LEKanoj bone propagandis jam 

ĉi-jare, per radio-elsendoj, 

blogoj kaj ankaŭ kunlaborante 

kun diversaj ekster-Movadaj 

organizoj.  Ĉio tio, aldone al la   
preskaŭ nekredeble grandskala sukceso de Esperanto ĉe 

Duolingo, indikas viglan perspektivon por la Internacia 

Lingvo kaj en Londono kaj ĝenerale.  Ni agnosku tiajn 

antaŭajn paŝojn kaj progresu plue, kun pli da memfido.  Se 

kondiĉoj sociaj aŭ socipsikologiaj rezultigas ondojn da 

intereso pri nia afero, spertaj samideanoj ja surfu sur ilin, 

varbante, instruante, kuraĝigante, allogante. 

 

Tial ankaŭ ni prizorgu niajn proprajn klubajn aferojn, jen 

per partoprenado en kunvenoj, jen per pripensado pri 

plibonigoj.  Ĝuste valoras viaj propraj partoprenoj kaj 

pripensoj, precipe rilate la baldaŭan Jarkunsidon de la 

Londona Esperanto-Klubo.  Ne nur plenlegu la ĉi-tiean 

Bulten-Suplementon; ne nur renovigu vian personan 

membrecon – sed efektive kontribuu proponojn, 

sinproponojn, projektojn, prezentojn.  Via voĉo aŭdiĝu inter 

la voĉoj de viaj samklubanoj, ĉu en prelego, ĉu en 

diskutrondo, ĉu eĉ en huraado ĉe LEKeja festo! 

 

Kvankam 2016 certe estis laŭdinda jaro por ni, tamen 2017 

estu pli laŭdinda kaj pli laŭdota.  Kial ne?  Eĉ niaj ne-

ĉefkunvenoj montriĝas profunde interesaj, plenplenaj je 

ekzerc-potencialo por gramatikaĵoj, poezio, voĉlegado kaj 

seriozaj diskutoj pri senlima gamo da temoj. 

 

Vi mem venu kaj eksciu.  Vi mem aktivu.  Vi mem ĝuu kaj 

ĝoju.  Vi neniel bedaŭros la sperton. 

 

Sincere, 

David Thornell 
 

 

Funkciuloj: Honora Prezidanto: Marjorie Boulton; Honora Vicprezidanto: Heleno Fantom; 

Konsilantaro: David Thornell (Prezidanto kaj Sekretario), Terry Page (Vicprezidanto), John Wells (Vicprezidanto), Arturo 

Prent (Kasisto), Anica Page (Registristo), Renato Corsetti, Roland England, Stan Keable, Anna Lowenstein, Antony Rawlinson 

(Bultenisto). 

Adresoj: David Thornell: lek.sekretario@gmail.com; Arturo Prent: 7 Walton Garden, Hutton, Brentwood CM13 1EJ  

ap_esp-lek21@yahoo.co.uk, Terry kaj Anica Page:7 Hampton, Gt Holm, Milton Keynes MK8 9EP terry_page@btinternet.com, 

anica_page@btinternet.com, Antony Rawlinson: 5 Thorpe Crescent E17 5BY acj.rawlinson@ntlworld.com. 
 


