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Saluton al vi ĉiuj!
I dette nummeret av
Inter ni dirite kan du lese
og se bilder fra Oranĝa
renkontiĝo som fant sted i
Sverige denne høsten.
Vi har også forsøkt å gi
en kort oversikt over
esperanto-treff som kan
anbefales for ungdom.
NJE skal prøve å arrangere
en pizzakveld i løpet av
høsten. Følg med på
NJE-listo for mer info
når det kommer!
Judith

Norvega Esperantisto 5/2007
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Redaktas: Judith Parelie Abrahamsen

Esperantistoj mondĉampionadis en nova ludo
Teksto: Einar Faanes. Fotoj: Robin Rönnlund

Partoprenantoj el kvin landoj ĉeestis oranĝan
renkontiĝon en Hernusando, Svedio ĉi-aŭtune. La
programo enhavis kelkajn erojn pri la komuna temo
«Kune ni pluras», kiel ludadon, muzikon kaj prelegojn. Situanta en la dikaj arbaroj svedaj la medio
estis perfekta.
Interalie aranĝiĝis la unua mondĉampionado en
Bakio, nova ludo kiu similegas al ŝako per la unua
rigardo. Bakio ludatas sur kutima ŝaktablo, kaj oni
povas ludi per kutimaj ŝakpecoj. La reguloj, movoj kaj
ludpensmanieroj estas malsamaj, kaj eble pli komplikaj. La pecoj havas diversajn povojn kaj movojn,
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kiujn ili devas uzi kontraŭ la pecoj aliteamaj.
Hipnozado, kopiado kaj diversaj atakoj estas
nur kelkaj ekzemploj.
La ludantoj tamen estis jam la plej lertaj bakiistoj en siaj propraj landoj. Do, la
konkurso ja estis malfacila kaj longdaŭra,
sen grandaj spacoj poentaj inter la ludantoj.
La norvega teamo kuraĝe batalis, tamen ne
sukcesis gajni la unuan premion. Ĝin gajnis
la sveda teamo, kiu tiutempe ludis hejme.
Ĉiu honoro kaj certigo de nia revanĉo al la
sveda teamo!

Bildoj de supre: 1) Jen la konstruisto de la mirinda ludo
de Bakio. Li post la ĉampionado klarigis kelkajn regulojn, kaj ege ĝojis pri la sukceso. 2) La verkisto kuraĝe
batalis, sed tio ne sufiĉis por gajni. 3) Koncerto: La
Perdita Generacio. Tomio ludas gitaron.
4) Finjo instruas Tokiponon. 5) Ene de la tombo.
Vidu Einar-n en la centro; jen kontentulo.
Vidu pli da bildoj ĉe: http://i1.no/04y4/
(plusendos vin al Flickr.com)
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Arrangementkalender 2007-2008
Noen har etterlyst en oversiktlig kalender over esperanto-treff for ungdom som kan
anbefales. Her kommer en oversikt over noen slike, og noen andre store, viktige treff.

16.-18. NOVEMBER
Studsemajnfino i Vlaardingen,
Nederland.
http://www.esperanto-nederland.nl/
nieuws/070909.php

15. DESEMBER
Zamenhof-fest i Trondheim. GETs
årlige Zamenhof-fest er berømt
langt utover landets grenser. Absolutt
verdt et besøk!

Internacia Festivalo i Düsseldorf, Tyskland.
Tema: «Vojaĝoj al konataj kaj malpli konataj
celoj». http://www.internacia-festivalo.de/

2008
15.-18. JULI
UK-Antaŭkongreso i Herzberg,
Tyskland. http://ic-herzberg.de/

19.-26. JULI
93-a Universala Kongreso,
Rotterdam.

NYTTÅRSHELGEN 2007-2008
Det er flere treff i nyttårshelgen som
kan være verdt turen. Blant disse er
det Internacia Seminario (IS) i Würzburg,
Tyskland, som er mest populært:
http://ttt.esperanto.de/is

26. JULI -2. AUGUST

Andre treff er:
Ago-Semajno i Malbork, Polen
http://pej.aplus.pl/as/2007/?p=novajxoj

27. JULI .-3. AUGUST

IJK, Ungdomskongressen i
Szombathely, Ungarn. Anbefales
å få med seg!
http://esperanto.net/ijk2008/

KEF (Kultura Esperanto-Festivalo)
i Helsingør. Esperanto-kultur
på sitt beste og verste! Må
oppleves! http://kef.saluton.dk/

FINO DE INTER NI DIRITE
Norvega Esperantisto 5/2007
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