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1. Printempa Semajno Internacia (29a PSI)
La nunjara (29a) Printempa Semajno Internacia okazos de la 25a de marto ĝis la 01a de
aprilo denove en St. Andreasberg. Pliajn infomojn kaj reta aliĝilo troveblas ĉi-tie:
www.esperanto.de/psi
Atendas vin agrabla semajno en internacia rondo. La programskemo jam estas tradicia:
matene: kurso, manlaboroj por infanoj, MAZI-kurso ktp
posttagmeze: ekskursoj per aŭtoj kaj publikaj trafikiloj, ktp
fruvespere: piĵamaj rakontoj, filmoj kaj bildprelegetoj ktp
vespere: kultura programo (koncertoj, teatraĵoj ) ktp
Ankaŭ se via partnero aŭ familiano (ankoraŭ) ne parolas Esperanton, ŝi/li/ili ne enuiĝos!
Substrekendas ke PSI estas familia aranĝo, sed unuopuloj aŭ paroj estas tre bonvenaj.
PSI varbas per la slagono: “Paska aranĝo por la tuta familio!”

Se vi preferas paperan informilon, mi volonte sendos ĝin al vi!
Spontanea partopreno eblas! Aliĝu tuj!
2. Weltbürgerfrühstück in Trier mit Stand von Esperanto-RLP
Das Weltbürgerfrühstück findet am 25.5. auf dem Kornmarkt Trier statt.
Gerne beteiligen wir uns wieder mit einem Stand.

Inzwischen haben wir als Motto des Tages ein Zitat des Esperanto-Gründers Ludwig Lejzer
Zamenhof vorgeschlagen: „Die Menschheit - eine Familie!".
Inzwischen haben sich schon einige Leute zum Auf- und Abbau sowie zur Standbetreuung
gemeldet.
Da immer auch eine Reihe Luxemburger den Stand besuchen, wäre es gut, wenn der ein oder
andere noch aus dem Großherzogtum dabei sein würde.
Memkompreneble ni ankaŭ ĝojus, se kelkaj francaj esperanisoj ĉeestus. En Treviro
franclingvaj turismoj abundas!
3. Die diesjährige, dritte Esperanto-Herbstwanderwoche wieder in RLP
Die dieshährige, Esperano-Herbstwanderwoche des DEB (3a Esperantista Migrado Aŭtuna, 3a
EMA) findet vom 6. bis 11. Oktober an der Mittelmosel statt. Als Quartier haben wir die sehr schön
gelegene Bildungsstätte Marienburg bei Zell/Mosel gewählt.
Nähere Informationen, sowie ein elektronisches Anmeldeformular finden sich hier:
http://www.esperanto.de/gea/ehw2013.html
Gerne schicke ich auch ein oder mehrere Faltblätter mit Anmeldeformular.
4. Mojosa semajnofino en Valonio
Por tiuj kiuj ankoraŭ ne konas la neologismon per kiu ankaŭ la radiokanalo Muzaiko varbas:
„majosa“ = modern-junular-stila = mjs aŭ mojosa. La vorto staru por la angla „cool“.
Esperanto en Valonio invitas al sia Printempa Esperanto-Kunveno (PEKO) .
PEKO okazos inter la 17a kaj la 19a de majo 2013 en la kultura centro "La Marlagne" apud
Namuro. Kun ĝojo mi invitas vin al mojosa renkontiĝo (en mojosa regiono). Ni ambicias ampleksan
programon: eo-kursoj, prelegoj, manfarado, koncertoj, ekskursoj...
Pli da informoj kaj aliĝilo ĉe
http://www.esperanto-wallonie.be
5. Migrado en la Vogezoj

Olivier BUISSON profesia " Mez-montara Gvidisto („ Accompagnateur en Moyennne
Montagne" ) nun proponas migradojn en montaro por esperantistoj.

La migrado okazos de la lundo 1a ĝis la vendredo 5a de julio 2013 en montaro Vogezoj. La publiko
celata estas sperta sporte kaj lingve. Sporte, oni normale estu kapabla, povi iri distancon de
maksimume 18 km kun altodiferenco de 800 m sed la fina programo estos adaptita al la
partoprenantaro kaj la vetero. Kaze de bezono eblas ripozi en la gastejo, por tiu kiu sentus sin tro
laca. Lingve, ĉiuj kiuj havas sufiĉan komprenon de Esperanto estas bonvenaj. Mi instruas nian
lingvon per rekta metodo al progresantoj en la loka klubo, kaj scias ke tuta semajno en Esperanto
plej bone efikas por progresi. Atentu ke la maksimuma nombro de partoprenantoj estu 12 pro
sekurecaj, legaj kaj bon-etosaj kialoj. Pliajn informojn vi recevas de
Olivier BUISSON
4, rue Paul Lippe 21000 DIJON (FRANCIO)
Telefonnumero hejma: 03 80 66 75 71

Poŝa: 06 52 57 85 25

Retadreso: obuisson@live.fr

6. Diesjährige Mitgliederversammlung (Esperanto-Tag)
Die diesjährige Mitgliederversammlung des DEB-Landesverbandes Rheinland-Pfalz
(Esperanto-RLP) soll am Samstag, den 29. Juni, im Haus Maria Rosenberg in

Waldfischbach-Burgalben stattfinden. Wir wollen uns an diesem Tag um 10.00 Uhr treffen. Ich
hoffe auf interessante Programmbeiträge.
Merken Sie sich den Termin als schon einmal vor!
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