
 

Saluton, karaj anoj de la grupo denask! 

Laste mi demandis min, kia estis la sekvo de la du pandemiaj jaroj, dum kiuj la Novjara 

Renkontiĝo (NR) ne povis okazi. Eble tio kaŭzis, ke la gepatroj de relative junaj infanoj ne 

jam bone eksciis pri NR. Do: 

En la antaŭpandemiaj jaroj en NR kunvenis proksimume 200 homoj, el kiuj inter 50 kaj 60 

infanoj kaj junuloj ĝis 19 jaroj. Pli ol la duono estas eksterlandanoj.  

Estas multfaceta programo, por etaj infanoj, por junuloj kaj por plenkreskuloj. Estas ofertoj de 

manlaboro, de kantado en diversaj grupoj, de ekskursoj, de prelegoj kaj diskutgrupoj, de 

lingvaj kursoj diversnivelaj.  

Estas diversaj vesperaj programoj - interkona vespero (kun konatiĝo kun frandaj specialaĵoj 

kunportitaj de la partoprenantoj), muzika vespero, unu aŭ du koncertoj, silvestra festo kun 

bufedo, adiaŭa vespero kun prezentoj de partoprenantoj, eble teatraĵeto aŭ alia speciala oferto 

(kvizo, ludoj...).  

Funkcias dume gufujo kun teo kaj similaj ofertoj, iom pli trankvila, kaj drinkejo. Kaj certe mi 

ion forgesis.  

Entute eblas diri, ke malfacilas enui dum NR, kaj ke por gepatroj la aparta allogo estas, ke la 

infanoj amuziĝas kun aliaj infanoj, estas iom prizorgataj, kaj oni povas iom libere spiri kaj ĝui 

siajn feriojn sen ĉiumomente devi mem gardi la infanojn. 

Se vi neniam partoprenis, eble vi konas iujn el la jamaj aliĝintoj, sur 

http://esperanto.land/nr/partoprenantoj_nr19_3.php 

kaj povos demandi ilin. 

La lasta limdato estis dimanĉo, 23-a de oktobro, sed se vi nur nun pli kaj pli komprenas, kial 

indas ke vi kaj via familio partoprenu en NR, informu min kaj mi ŝovetos la daton. 

Jen pli el mia lasta rondletero: 

19-a Novjara Renkontiĝo (NR) kaj 12-a Novjara Internacia Semajno (NIS) 

de la 27-a de decembro 2022 ĝis la 3-a de januaro 2023 

denove en Wiesbaden ĉe Rejno, 40 km okcidente de Frankfurto/Majno 

en la junulargastejo, en kiu ni jam dufoje agrable kunestis jarfine. 

Intertempe jam 140 homoj aliĝis al la 19-a Novjara Renkontiĝo (NR) kaj la 12-a Novjara 

Internacia Seminario (NIS, por junuloj kaj junaj plenkreskuloj).  

Ni tre ĝojas ke ĝis nun 79 homoj venos el eksterlando, el 15 landoj, kaj ke estas entute nun 

jam 32 infanoj kaj junuloj ĝis 19 jaroj. Listo kun aĝo-statistiko troveblas sur 

http://esperanto.land/nr/partoprenantoj_nr19_3.php 

Fino de la dua aliĝperiodo: 

Dimanĉo, 23-a de oktobro 

(aŭ iom poste...) 

Se vi ne jam aliĝis: 

Jen la aliĝilo http://esperanto.land/nr/alighilo.shtml#alighilo 

http://esperanto.land/nr/partoprenantoj_nr19_3.php
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http://esperanto.land/nr/alighilo.shtml#alighilo


 

 

 

Kolektiĝis jam diversa programo 

Kompreneble estos koncerto, silvestra festo, interkona vespero (kun kunportitaj frandaĵoj), 

ludado, multa muzikumado, prizorgado kaj aktivigo de infanoj kaj de junuloj, promenoj kaj 

ekskursoj... 

Jam anonciĝis diversaj unuopaj programeroj: 

Prelego "Vidindaĵoj de Wiesbaden" kun posta urbogvidado; gvido de la longa novjara 

promenado (Ulrich Matthias) 

Scienca mirkvizo.  

Kial homoj neas sciencon? (Bart Demeyere) 

Prelego pri egiptaj tomboj kaj ties evoluo (Pedro Hernández Úbeda) 

EsperRadio (Laura Brazzabeni) 

Pianokoncerto "Infanoj kaj ilia mondo en la muziko" (Ludger Schmeink) 

Pianludado. 

Ateliero kuira - "tortafritas", tradicia urugvaja manĝeto (Elena Trápani) 

Mandea areo (historio, vivmaniero ktp. de la regiono apud Malio) (Drissa Flayoro DIAKITE) 

Ekzercoj de Ĉigongo (Nan Matthias-Wang) 

Senstreĉiga gimnastiko (Anna Dupéchaud) 

Esperanto-kurso (Gunter Neue) 

Ĵonglokurso 

Prelego: Kalkulado per romiaj ciferoj 

Eble ŝakturniro (Klaus Rumrich) 

(Iomete da ŝanĝoj certe okazos...) 

Kelkaj pliaj partoprenontoj ankoraŭ pripensas, kion ili ŝatos prezenti aŭ kiel kombini kun aliaj 

aŭ mi ne jam notis bone (István Ertl, Jesper Jacobsen, Bernard-Régis Larue, Anne Tilmont, 

Bernhard Westerhoff, Valère Doumont, Klaas Dijkstra, Birke Dockhorn, Christoph Frank, 

Bert Schumann). 

Do: Mankas eble vi por ke ankaŭ la 19-a Novjara Renkontiĝo estu bela, internacia kaj plezura 

kunveno :) 

Jen la aliĝilo http://esperanto.land/nr/alighilo.shtml#alighilo 

Amike, esperinde ĝis baldaŭ            por la organiza teamo de NR 
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