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Seminar med Skype  

 Den 19. november organiserte Norsk Esperanto-Forbund et medlemsseminar på 

Skype. Det har nå blitt en tradisjon at de årene vi ikke har landsmøte, har vi et seminar i 

stedet. Medlemmene kan selv bestemme innholdet av seminaret, så det har alltid vært mange 

interessante temaer, for eksempel om blomster, om tegneserier, om den norske esperanto-

bevegelsens historie, og om forskjellige planspråk. Av og til inviterer vi en foreleser fra 

utlandet. Tidligere har vi hatt Peter Baláž fra Bratislava, som snakket om esperanto og 

internett, og i år hadde vi Lu Wunsch-Rolshoven fra Berlin, som hadde temaet «Informasjon 

utad». I tillegg hadde også vårt eget medlem Otto Prytz forelesning om esperanto-eksamener i 

Norge gjennom historien. I alt var åtte forskjellige steder koblet sammen til Skype-

konferansen.  

 

Lærerkonferanse 

Den 49. lærerkonferansen fant sted i Nyíregyháza i Ungarn mellom den 30. juli og den 

6. august. Arrangør var Det internasjonale forbundet for esperanto-lærere (Internacia Ligo de 

Esperantistaj Instruistoj (ILEI)), som ble grunnlagt i 1949 i England. Nå har organisasjonen 

seksjoner eller kontaktpersoner i 60 land. Årets tema var «Nye veier for læring» og det ble 

grundig diskutert på universitetet i Nyíregyháza av 133 lærere fra 29 land. Neste års 

jubileumskonferanse blir i Busan i Sør-Korea. 

 

Ny app skal bringe esperanto-brukere sammen 

 I mars 2017 er det planlagt å lansere en ny app for telefoner som skal gjøre det lettere 

for brukere av esperanto å finne hverandre. App-en skal hete Amikumu (være med venner) og 

utvikles nå av en internasjonal gruppe programmerere og språkeksperter. Så kan man 

registrere seg med sted, og når man ser noen i nærheten, kan man sende en melding og avtale 

å treffes. På nettsiden https://www.amikumu.com/eo/ kan man finne mer informasjon, også på 

engelsk.  

https://www.amikumu.com/eo/

