( membraj)
asocioj

Membroj
(UFEmembroj)

Federaciaj
kunsidoj

5

70
(15)

Ĝ.A.:
13/12/2008

Bretagne

21

297
(33)

Ĝ.A.: en
Loudeac

- bulteno « La Verda Triskelo » 2foje
- diskutlisto kaj retejo
- budoj

Centre- Ouest

?

(62)

ne

ekspozicioj

seminarioj

- Zamenhof-festoj

France-Est

8

98
(35)

?
Komitata
retlisto

- bulteno « Informilo », 4foje jare
- ekspozicio
- budoj

- semirario por instruantoj
- Kurso Univ. de Mulhouse

- regiona renkontiĝo en
Zweibrücken (sept. 2009)
- koncert-turneo (A. Cossavella)

Île-de-France

10
kluboj

(149)

Ĝ.A. 2009
Vaux-le-Penil
+ KK-j 4foje
jare

- kursoj (3 niveloj)
- semajnfina staĝo (1a
grado)
- Konversacia ~, Babilrondo

- partopreno al Expolangues, Fête
de l’Huma, asociaj forumoj

- Interfederacia
kongreso en 2010 ?

LanguedocRoussillon

5

+/100
(27)

Ĝ.A. :
18/05/2009

- Esperanto-Info
- bulteno SudFrancia Stelo 4foje jare
- ekspozicioj kaj budoj

- kursoj en ĉiuj asocioj
- ekzamenoj dum ISE

- Internacia Semajno de Eo en Seto
- literatura konkurso en Perpignan

Preparado de la
venonta interasocia
renkontiĝo

Midi-Pyrénées

2+
kluboj

100
(18)

Ĝ.A. :
14/12/2008

- bulteno Cirkulero de Midi-Pyrénées 2x
- retejo
- diversaj budoj kaj ekspozicioj

- kursoj
- semajnfinaj kursoj
- sesio de ekzameno

- koncert-turneo (A. Cossavella)
- preleg-turneo (Demianenko)
- Tuluza Teatra Trupo (TTT)
- regiona koruso

- pedagogia
trejnado

Nord

5

119
(45)

Ĝ.A. : oktobro
2008

Provence

13

171
(48)

Ĝ.A. :
17/05/2009

(79)

Congrès
régional
Réunions
bureau et CA

Auvergne

Rhône-Alpes

14

Informiloj, komunikiloj

Instruado, ekzamenoj

- Ekspozicioj
- Intervjuoj en lokaj radiostacioj
- Pluraj artikoloj en ĵurnaloj

- kursoj en 4 asocioj
- 1 sesio de ekzamenoj

- retlisto « Francilio »
- retejo www.francilio.org
- bulteno Flash : unufoje en 2009,
poste ne plu

Mankas la raportoj de jenaj Federacioj : Poitou-Charente

- revuo Norda Gazeto
- retejo
- budoj kaj ekspozicioj
- revuo « Esperanto-Provence »
budoj kaj ekspozicio
- Assimil libro aperis (majo 2009)

- retejo

Esperantaj aranĝoj

Perspektivoj

Kelkaj membroj partoprenis
aranĝojn
- Prelegturneoj (Demianenko, Hori)
- Regiona Koruso MEVEN
- Renkontiĝo en Pluezeko
- ĝemeligoj Saksa, Wuhan, Ŝandong

kongreso de SATAmikaro (aprilo
2010)

- sesio de ekzameno
- kursoj en asocioj, lernejoj - 21a Eŭropa Rendevuo de Morbecque
kaj universitatoj

- Eŭropa Rendevuo
- interfederacia
aranĝo

Agay seminario (M.E.S.)
Literatura kafejo
Prelegturneo (Demianenko)

Mediteranea
Esperanto Semajno

- Ekzamensesio
- kursoj en la asocioj

-

- staĝoj pri instruado

- regiona kongreso en Moûtiers
(30/04 – 01/05/09)

Regiona kongreso,
staĝoj

FET
Fédération Espérantiste
du Travail

FKEA
Franca Katolika Esperanto Asocio

JEFO
Espéranto Jeunes

GEE
Groupe des Enseignants Espérantophones

Internacia asocio

/

IKUE

TEJO

ILEI

Kunsidoj

dum la Homara Festo

Ĝ.A. : dum Troyes

Estraro

Responsulo : F. Scibor

Informiloj,
komunikiloj

Nova TTTejo de FKEA / ACFE:
http://www.fkea.fr/

Membroj de FKEA aktive partoprenis en
pluraj Eo-eventoj, notinde:
- interasocia kongreso en Troyes,
- ekumena kongreso en Vroclavo, Pollando,
dum kiu estis decidite organizi la jubilean
(1910-2010) kongreson de katolikaj
esperantistoj en Parizo.

Instruado,
ekzamenoj /
Eventoj /
Projektoj

Esperantaj
aranĝoj

Homarfesta budo.
La budo kreskis de 6 al
30m².
Granda sukceso en 2009
ankaŭ.

Perspektivoj

Prezidanto : Bruno Masala

Homara Festo 2010 : pli
da helpantoj esperataj !

Francaj katolikaj esperantistoj komencis la
jaron en Choisy-le-Roi, partoprenante, la
4an de januaro, Feston de la Nacioj
organizitan de la loka parokho. Ties koruso
speciale lernis Epifanian kanton en Eo kaj,
kiel tradicie, fine de la meso, okazis
multlingvaj salutoj: je la fino en Eo nome de
ĉiuj nacioj kaj lingvoj ne reprezentitaj.
Jarfine, parizregionaj membroj kunfestis en
Couvent St Jacques, laŭ invito de nova espisto, fr. Benoît Ente, juna dominikano. Ni
legis kaj komentis kune la libron de Jona en
la Biblio kaj disdividis festan manĝon por
transiri al la nova jaro.
IKUE-kongreso en Parizo, Montmartre de la
27a de junio ĝis la 3a de julio 2010.

Ĝ.A. :
dum Festo
Emmanuel Bosquet prezidanto,
Maxime Valy vicprezidanto,
Quentin Weber Seban kasisto,
Baptiste Darthenay sekretario,
Alexandre Raymond resp. pri renkontiĝoj
Salomé Hug, respondeculino pri revuoj
Julia Hédoux, vickasistino.
Novaj kalendaroj estis ankaŭ aperigitaj
en 2009.
Novaj T-ĉemizoj aperis: Biero-vinoEsperanto, nigra FESTO -Tĉ, kaj ruĝa
FESTO-Tĉ.
La aliaj projektoj daŭrigas :
- interretaj kursoj,
- varbado pri Eo en la Homarfesta budo
- helpo dum Expolangues,
- kaj la subvencio "unua renkontiĝo".

La ĉefa projekto de JEFO en 2008-2009
estis la organizado de FESTO post unu
jaro da pauzo. Dank' al la helpo de la
germana asocio GEJ kaj de Eurokka, ni
povis efektivigi tiun FESTOn en
Zwingenberg en Germanio de la 8a gis
la 15a de augusto.
FESTO estis sukceso: inter 70 kaj 80
homoj partoprenis. La etoso estis tre
bona kaj multaj koncertoj okazis.

Ĝ.A. : en Troyes
Dechy Michel, prezidanto
Catil Jo, vicprezidanto
Houviez Maryvonne, sekretariino
Riste Gaston, vic-sekretario
Arnaud Monique, kasistino

107 membroj
Staĝoj organizitaj de GEE-anoj :
M.E.S. (Mediteranea Eo Semajno) en Agay sub
gvido de C. Graissaguel kaj M Presiozo. Kultura
semajnfino en La Ciotat kun R. Triolle.
M. Dechy gvidis staĝon en Greziljono (julio 2009),
uzante lernolibre "Tinĉjo en Tibeto".
Apud Besançon Jacqueline Poux organizis novan
kurson en la asocio « Naturamikoj ».
Renée Triolle organizis ekzamensesion en Marseille
kaj MD en la norda departemento.
Vigla agado de M. Houviez en Châteauroux.
Okaze de la 35-a Ĝenerala Konferenco de
UNESKO, (Parizo, 6-23-a /10/ 2009), la tri
reprezentantoj – Arnaud M., Boulet JP, Lo Jacomo
F. - havis okazon (…) informi homojn pri Eo kaj nia
libreto « Rakonto pri Tarofolioj ».
Dank’al la mona subteno de GEE, ni havis provizon
de specialaj, ĝisdatigitaj flugfolioj por prezenti ILEI
en lingvoj franca, angla, rusa, ĉina.
Dum la ILEI-konferenco en Pollando (julio 2009), sino Poux reprezentis GEE.
La asocio monhelpis la renkontiĝon MIREGE 2009.

Festo 2010 en Tuluzo (aŭgusto)

Michel Dechy planas organizi staĝon por instruantoj
en 2011, kun Béatrice Allée.

