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La HES klubejo estas malfermita Jhaŭde
ek de 18:30 h.
Programo: 20:00 h.
Das Haus des Esperanto Vereins
Hamburg ist geöffnet donnerstags ab
18:30 Uhr.
Programm: 20:00 Uhr

Jhaŭde ek de la 18:30 h okazas
"Postkursa Rondo" kun ekzercado kaj
ludoj por plibonigi sciojn kaj
parolkapablon.
Gvidas Jutta Sültz

Karaj legantoj,
La 28an de Februaro ni havos nian jarĉefkunvenon.
Ĉiuj membroj en la jarĉefkunveno povas kontribui al la kluba vivo. Speciale tiuj
membroj, kiuj dum la pasintaj jaroj ne estis kontentaj pri la laboro de la estraro, dum
jarĉefkunveno povas alporti novajn ideojn kaj proponojn.
Lau demokratiaj reguloj, la jarĉefkunveno devas voĉdoni pri ĉiu propono de iu ajn

membro.
Sed tio nur funkcias, kiam venas membro kun propono, anstataŭ negativa kritiko.
Benno Klehr

Nia programo
Februaro 2002

Marto 2002

7 18.00 h estrarkunsido
20.00 h Klubaj Aferoj:
Preparado de la
jarĉefkunveno

7 Frank Merla:
Parolturnoj II

14 Benno Klehr:
Nia Terura Enigmo
(speciale verkita krucvortenigmo)
21 Lars Sözüer:
Ni preparas kaj ludas
Lingvan Ludon:
La Tabuo-Ludo
28 Jarĉefkunveno
de Hamburga Esperanto
Societo
Komenco: 20.00 h

14 Martin Haase (2001):
Sondokumentoj pri prelego
en Herzberg:
Lingva diverseco en Eŭropo
16 Harema Festo (Sabato)
Komenco: 18.00 h
Kostumfesto
21 Werner Bormann:
Tutmondiĝo
prelego
28 Ovo-Kunveno
Antaŭ-paska babilado

Kotizoj por la jaro 2002
Kotizoj / Beiträge 2002:
44,- € ordinara membreco, personoj kun enspezoj / normale Mitgliedschaft, Personen mit
Einkommen
22,- € familianoj, junuloj, personoj sen propraj enspezoj / Familienangehörige, Jugendliche,
Mitglieder ohne eigenes Einkommen.
La membrokotizo de GEA: Beiträge des Deutschen Esperanto - Bundes:
46,- € por personoj kun enspezoj / Personen mit Einkommen
23,- € por personoj sen enspezoj, studentoj / Personen ohne Einkommen (Studenten,
Arbeitslose...)
30.- € junulo kun enspezo (ĝis aĝo de 27) / Jugendliche mit Einkommen
69,- € familia membreco / Familienmitgliedschaft (in einem Haushalt)
Esperanto - Verein Hamburg e.V.
Konto xxx
Postbank Hamburg BLZ 200 100 20
Kun antaŭdanko via Gerald Roemer (kasisto)

Harema Festo
en la klubejo

La 16an de Marto de nove okazos nia kostumfesto kun Ventro-Dancado.
Partoprenos membroj kaj amikoj. Certe ne prezentiĝos tiaj profesiaj dancistoj, kiuj
videblas sur la apudaj bildoj.
Tamen Hannelore Brunow iniciatis kaj, kun helpo de geamikoj, organizas por vi
plezuran vesperon en internacia etoso.
Dum tiu vespero infanoj estas speciale bonvenaj; pro tio ĝi komenciĝos jam

je la 18a horo.
Ne necesas por gastoj veni en kostumoj sed ĉiu kunportu ion por manĝi:
Povas esti salato aŭ bakaĵo laŭ gusto.
Ĝuu familiaran ekskurson al la Oriento!

Ĉu vi jam pagis la membro kotizon por HES / GEA ?
Vi trovas la necesajn informojn pri la kotizoj en la
pasinta HES - informilo 1 / 2002 kaj ĉi tie
Re al Esperanto en Hamburg

