
El sep planitaj ekzamenokazoj en 2007, Svedio havis la unuan,  

laŭ Mireille Grosjean, ekzamenanto el Svislando  
 
Post ekzamenpreparaj seminarioj en 

Stokholmo kaj en Gotenburgo devus ja sekvi 

ekzamenado. 

 

Longtempe nur kvar personoj kanditatiĝis. 

Ne sufiĉis. Devas esti almenaŭ tri por la 

elementa kaj tri por la meza ekzamenoj.  

  

Tempo pasis... venis unu pli ...kaj unu pli 

..kaj finfine la 17 – 18 majo kvar personoj 

trapasis la elementan kaj kvin la mezan 

ekzamenojn .  

 

Certe la atestiloj nun pendas sur ĉies vando 

kaj libroj sur ĉies tablo, ĉar SEF donacis 

kreditbiletojn al Libro-Servo.  

 

Koran dankon al ĉiuj, kiuj ebligis la realigon 

de la aranĝo !    

...al SEF, kiu laboris kune kun ILEI-se. 

...al la ekzamenanto Roland Lindblom , kiu 

ek de ĉi tiu jaro havas la rajton ekzameni.  

....al Agneta Emanuelsson, kiu jam antaŭe 

deĵoris kiel ekzamenanto diverslande, kaj kiu 

respondecis pri la traktado kaj multobligo de 

la specimonoj. 

......kaj grandegan dankon al Mireille 

Grosjean el Svislando, kiu helpis nin pri la 

praktikaj aferoj antaŭ kaj dum la 

ekzaminado! La mejl-trafiko kun Mireille 

dum periodoj estis intensa.  

...fine ..dankon al la kandidatoj, kiuj kuraĝis 

anonci sin al internacia ekzameno! Sen vi ne 

estus okazinta iu ekzamenado. 

 

Siv Burell, 

nun kun atestilo pri la elementa ekzameno, 

kaj tre ĝoja por ke la tuta aranĝo iris tiel 

glate. 

 

 
Efter examensförberedande seminarier i 
Stockholm och i Göteborg borde ju följa 
examination. 
 
Under en lång tid fanns bara fyra kandidater. 
Det räckte inte. Det måste vara åtminstone tre 
till ”elementa” och tre till ”meza” examen.  
 
Tiden gick …det kom en till ...och en till... 
och slutligen den 17 – 18 maj var det fyra 
personer som tog ”elementa” och fem ”meza” 
examen. 
 
Säkert hänger diplomen nu på allas väggar och 
böcker på allas bord, för SEF gav presentkort 
till Libro-Servo.  
 
Hjärtligt tack till alla, som gjorde det möjligt att 
genomföra arrangemanget !   
....till SEF, som arbetade tillsammans med 
ILEI-se. 
.....till examinator Roland Lindblom, som från 
och med det här året har rätt att examinera. 
....till Agneta Emanuelsson, som redan tidigare 
har tjänstgjort som examinator i olika länder, 
och som ansvarade för hanteringen och 
kopieringen av proven.  
...och ett jättestort tack till Mireille Grosjean 
från Schweiz, som hjälpte oss med det praktiska 
före och under examinationen.  
Mejltrafiken med Mireille var periodvis 
intensiv. 
...slutligen ett tack till kandidaterna, som 
vågade anmäla sig till en internationell examen! 
Utan er hade det inte blivit någon examination. 
 
Siv Burell,  
nu med diplom på elementa examen och mycket 
glad över att hela arrangemanget gick så 
smidigt. 

Se bild nedan / Vidu bildon sube: 



El sep planitaj ekzamenokazoj en 2007, Svedio havis la unuan,  

laŭ Mireille Grosjean, ekzamenanto el Svislando  
 

EKZAMENOJ de ILEI/UEA en Esperanto-Gården, Lesjöfors, 17-19 majo -07 
 
La antaŭa vico, de maldekstre: La tri ekzamenantoj: Agneta Emanuelsson, 

Mireille Grosjean, Roland Lindblom. La ekzamenatoj: Gunvor Spector, Arild 
Mattsson, Ingvar Enghardt. La malantaŭa vico de maldekstre – pliaj ekzamenatoj: 
Bo Hedberg, Roland Larsson, Ann-Louise Åkerlund, Bengt Olof Åradsson, Siv 
Burell, Carl Mäsak.  


