
Provizora tempoplano por Tria Skandinava Kongreso
Ĝenerala konsilo estas komportu pluvumbrelon, ni ne povas garanti pri la vetero. 

La 27-an de majo

14.00 Alveno al la ŝipo.
14.30 Kafopaŭzo.
15.00 Foriro el Kopenhago.
15.00 Jarkunveno de DEA (Dana Esperanto-Asocio).
15.00 Eble prelego de sveda preleganto aŭ diskuto, ĉu estas intereso por komuna skandinavia revuo eldonota 

du fojojn jare? Ĝia enhavo povus esti la plej valoraj artikoloj el la tri landaj revuoj. (Mi atendas ke 
eblas trovi homon kiu estas preta por tiu tasko).

17.00 Prelego de Peter Wraae. Vojaĝo tra la Sahara-dezerto 1975–76 kun la dana Tvind-lernejo.
18.00 Paŭzo.
19.00 Vespermanĝo.
20.00 Prelego de Orlando Raola: “Scienco helpe al publika bonfarto: Atingoj kaj bezonoj”.

La 28-de majo

10.00 Alveno al Oslo. Baard Hekland bonvenigos nin kaj ĉiĉeronos nin al la muzeo de Eward Munch. Oni 
men devas pagi la aliron. La muzeo estas tre populara, kaj tial oni devus antaŭmendi la bileton. Plej 
faĉile estas ke ĉiuj antaŭmendos tri semajnojn antaŭ la vizito ĉe www.munchmuseet.no. Ni sendos 
rememorilon al ĉiuj kiuj aliĝos.

13.00 Ni revenos al la ŝipo. Lokaj esperantistoj estos bonvenaj. Ni ricevos sandviĉon kaj botelon da akvo.
13.30 Komuna foto.
13.40 Raola Orlando parolos pri sia engaĝiteco en la evoluigo de nova strategia plano por nia lingvo.
14.45 La norvegoj kiuj ne partoprenos la renkontiĝon devos forlasi la ŝipon. 
15.00 La ŝipo forlasos Oslon.
15.00 Kafopaŭso.
15.30 Kunveno/diskutrondo de SEF (Sveda Esperanto-Federacio).
15.30 Prelego de Bent Jensenius. Historio de metodoj de la instruado de fremdaj lingvoj.
16.00 Paŭzo.
16.30 Prelego de Gunnar Farm. Vivmedio kaj daŭrigebla socio.
17.30 Paŭzo.
19.00 Vespermanĝo.
20.00 Komuna vespero. Mi atendas ke multaj personoj volos partopreni kun kantoj, skeĉoj aŭ aliaj amuzaĵoj.

Dana gitaristo partoprenos, do se vi havas melodiojn al kiu vi deziras ludadon, bonvolu informi min en
bona tempo.

La 29-an de majo

10.00 Ni atingos Kopenhagon. Estas kelkaj ekskursoj, pliaj informoj atendas. La homoj kiuj komencis la 
navigadon en Kopenhago, forlasos la ŝipon, sed estos bonvenoj al la ekskursoj.
Ekskurso 1. La Botanika Ĝardeno. Plejparte por homoj kiuj ne povas longe piediri. Sen page.
Gvidos Pia Wettergren. 
Ekskurso 2. En la piedspuroj de Zamenhof. Gvidos Bent Jensenius Sen page.
Ekskurso 3. Havenrondiro.  85 dk.kr.

14.00 Reiro al la ŝipo por la norvegoj kaj la svedoj kiuj pluiros al Oslo. Sandviĉoj kaj akvo.
15.00 La ŝipo forlasos Kopenhagon. 
15.00 Jarkunveno de NEL (Norvega Esperantista Ligo).
15.00 Prelego de sveda esperantisto kiu daŭrigos la navigadon al Oslo. (Mi atendas ke eblas trovi homon kiu 

estas preta por tiu tasko).
18.00 Paŭzo
19.00 Vespermanĝo.
20.00 Prelego de Otto Prydz. Blinduloj en la Esperanto-movado. 

http://www.munchmuseet.no/


La 30-a majo 

10.00 La ŝipo atingos Oslon.


