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Kikeri jam naskigxis 30foje, cxiumonate sencxese  ekde novembro 2012. Ĝi aperas lastfoje hodiaŭ. Kial ? Ĉar plibone favori al la 

retejo de nia klubo, en kiu artikoloj povos aperi pli simple, pli rapide, pli spontanee kaj pli laborŝpare ol en Kikeri. 

https://esperantobourgenbresse.wordpress.com/ 

Fakte, dank’al la helpo de Jean-François Schelcher, de Jean-Louis Gayet, kaj nun de Régis Fabre, nia retejo fariĝos la ĉefa gazeto 

de nia asocio. Tio ne signifas, ke nur la retejo funkcios. Ankaŭ la dissendo de mesaĝoj pere de gmail, kiam temos pri urĝaj aŭ 

oficialaj informoj. 

Pro tio estus bone, ke ĉiuj asocimembroj sin abonu al la retejo, per simpla mencio de sia retadreso. Multaj membroj jam faris tion, 

sed kelkaj ankoraù ne.  

Informi ĉiujn plej precize, plej ofte, plej komplete estas la ĉefa zorgo de la Administra Konsilio. 

Kun la deziro, ke ĉiuj bone informiĝu, Kikeri plej kore salutas ! 

 

Kikeri a déjà paru 30 fois, chaque mois, sans arrêt depuis novembre 2012. Il parait pour la dernière fois aujourd’hui. Pourquoi ? 

Car il est plus opportun de favoriser le site internet de notre club, dans lequel des articles pourront paraître plus simplement, plus 

rapidement, plus spontanément…et avec moins de travail que dans Kikeri. 

https://esperantobourgenbresse.wordpress.com/ 

De fait, grâce à l’aide de Jean-François Schelcher, de Jean-Louis Gayet et désormais de Régis Fabre, notre site internet deviendra le 

journal important de notre association. Ça ne veut pas dire qu’il fonctionnera seul. L’envoi de messages par gmail fonctionnera 

aussi quand il s’agira d’information urgents ou officielles. 

Pour cela il serait bon que tous les membres s’abonnent au site internet, par simple mention de leur adresse internet. Beaucoup 

l’ont déjà fait, mais quelques uns pas encore. 

Informer tout le monde le plus précisément, le plus souvent, le plus complètement est le souci principal du Conseil 

d’Administration. 

Avec le souhait que tous soient bien informés, Kikeri vous salue amicalement. 

 

 

 

 

 

 

La 6an de junio, kelkaj niaj membroj (Pierre, Miori, Miŝela, 

Chantal, Minmin, Régis, Michel) veturis al Champforgeuil, 

ĉe Chalon-sur-Saône, por interesa interregiona renkontiĝo. 

Tie ili ĝoje revidis Lorenzo, Anne-Marie, Manon, 

Emmanuel, Jocelyne…ktp 

Sur la foto, plie de la urbestro kaj departamenta konsiliano, 

ili fiere fotiĝis malantaŭ de la banderolo freŝfabrikita de 

JLouis Gayet… 

Matene 3 kursoj kaj paroligaj agadoj okazis. 

Posttagmeze, ili vizitis la muzeon pri Nicephore Niepce, 

eltrovinto de fototekniko, kiu naskiĝis en Chalon en 1765. 

http://www.museeniepce.com/index.php/musee/presentation/

Presentation-Photographie 
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Ĉiu tago estas dimanĉo por mi. 

 

Kutime, homoj frue vekiĝas semajne 

krom dimancxon. Dimanĉe oni povas 

longe dormi(ankaŭ sabate)kaj ripozi. 

Sed mi ne laboras kaj ne vizitas al 

lernejo. Pro tio, laŭ mia volo mi malfrue 

vekiĝas kaj perdas multe da tempo. 

Antaŭe mi tre malfrue dormis kaj 

malfrue vekiĝis. Sed mi sentis ke tio 

estas malbona por mi. Ĉar kiam mi 

dormis ĝis tagmezo, mia tago tre 

mallongiĝis.  

Do, nuntempe mi ne vekiĝas malfrue. 

Kaj ankaŭ ne dormas malfrue. Mi 

vekiĝas en la freŝa mateno(ne tagmeze). 

Por ricevi matenan sunbrilon. Kaj mi 

tuj gimnastikas kaj promenadas. Estas 

ege ĝoja tempo.  

Ofte dum promenado, mi dancas 

aŭskultante muzikon. Mi pensas ke tio 

estas tre bona.  

Leo. 

Filo de Ana Sonĝanta, ankaŭ li 

partoprenos la someran staĝon en nia 

urbo. Vi rajtas respondi lian ĝojigan 

artikolon :  alruk@naver.com  
 

 

 

 

Ĉu kiel Leo, vi ĉiutage dimanĉas ? 

 

 

 

 

 

Minmin rigardas nin per siaj koreaj okuloj… 

« Profitante mian restadon en Bourg en Bresse, mi promenadis 

en la Arbaro de Devin (Le Bois du Devin) kaj vizitis la Groton 

nature faritan. De la groto mi rigardis la riveron “l’Ain”. 

Dank’al la ĉiĉerono Michel Fontaine kaj la agrabla vetero, mi 

povis ĝui la belan pejzaĝon : la diversaj koloroj el la ĉielo, la 

arbaro, kaj la rivero. Rigardante tiujn kolorojn de la naturo, mi 

ekkomprenis, ke la famaj pentristoj Monet, Van Gogh, Cezanne 

k.t.p nur simple montris tiujn kolorojn, kiujn ili vidis per siaj 

propraj okuloj. Per tiu kompreno mi pensas, ke mi povas pli 

bone kompreni kaj ami la pentraĵojn faritajn de koreaj 

pentristoj. » 

« En la konstruaĵo ‘AGLCA’ okazas du Esperanto-kursoj 

ĉiusemajne : la komencanta kurso en lundo kaj la konversacia 

kurso en mardo. Mi dankas al tiuj kursoj, ĉar ili donis al mi la 

okazojn praktiki mian Esperanton kaj renkonti esperantistojn 

de Bourg en Bresse(BeB). Mi deziras, ke ankaû la lokaj 

esperantistoj ĝuu konversacii per Esperanto, malpli aû ne plu 

krokodilante. Laû la Esperanto-klubo de BeB, en la halo de tiu 

domo ankaû la somera Esperanto-staĝo de LLG-oj (20~23 julio) 

estos parte organizita. La potoj antaŭ la domo montras la 

legomojn kreskantajn pere de la interesoj de vizitantoj. Ĉu ili 

estas jam preparitaj por la temo de nia staĝo rilata al 

alternativa vivmaniero? » 

Minmin 

xianminhk@naver.com  
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Dankon al Mikru, kiu publikigis la ĉi supran artikolon en lokan ĉiumonatan gazeton : « ébullitions » (ebullition01@gmail.com)... 

 

Jen tempo venis fermi la aventuron de Kikeri. Sed antaŭ fermo, necesas danki ĉiujn, kiuj iam pli malpli partoprenis… 

Ĉefe gravas, ke ni retrovu unu la aliajn ĉe la retejo de nia klubo. Por tio, Kikeri forte rekomendas vin aliĝi al tiu retejo . Pour cela, se 

rendre sur le site https://esperantobourgenbresse.wordpress.com/ et, à droite, cliquer sur « s’abonner au site via mail ». Vous serez 

alors averti par message de tout nouvel article qui y paraîtra. Possible aussi de se désabonner à tout instant. 

 

Atendante, ni kune kriu « Kikeriko ! Vivu Esperanto Bourg ! » 
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