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1. Angående e-mail
For nogen tid siden havde jeg besøg af den hyggelige og behagelige Milena Neubaurerova og hendes mor fra
Prag. Selv om det var uden for feriesæsonen havde hun haft lidt svært ved at finde værter her i København.
Sådan er det jo ofte.
Men hun nævnte et problem, som jeg også tit selv har oplevet: Værterne svarer ikke på mail. I nogle lande
er det forståeligt, fordi netadgangen kan være vanskelig. Men her i Danmark har de fleste jo egen computer
og er jævnligt på nettet.
Milena havde haft svært ved at planlægge sin rejse, fordi hun ikke kunne lide at skrive til mange værter på
en gang, så hun spildte en masse tid med at vente på svar – som aldrig kom.
Jeg har oplevet det samme i USA, og det manglende svar er som regel ikke udtryk for, at man ikke er
velkommen….folk har bare ikke lige fået svaret.
Når jeg interviewer rejsende, siger jeg altid til dem, at det er en god idé at indlede med at sende en mail og
vedhæfte sit IB, så værterne kan danne sig et indtryk af én, før de beslutter om de har lyst til at få besøg.
Jeg siger også til de nye rejsende, at selv om de ikke får svar, kan de godt ringe til værterne og spørge, om
de må komme.
Men hvad synes I andre? Hvis man ikke svarer på en e-mail fra rejsende, betyder det så, at de ikke skal
komme? Eller er de velkomne alligevel?
Men under alle omstændigheder er det en hjælp som rejsende, hvis værterne svarer – også selv om svaret
er, at de ikke har mulighed for at modtage besøg.
Ingrid Pedersen
__________________________________________________________________
2. Nordic Youth Meeting i august 2011
De nordiske lande vil i fællesskab holder Servas Youth meeting for folk i alle aldre. Flere har allerede
meldt sig, og da ’ungdommen’ for nogle år siden mødtes i Patagonien, var det en stor succes.
Arrangementet holdes i Danmark (Sjælland) 1.-4. august 2011
Kontaktperson: Susanne Thestrup
__________________________________________________________________
3. Boligbytte (leje) – uge 7
ønskes København - tilbydes Midtsjælland
Vi er en familie, der godt kunne tænke sig en københavnertur i vinterferien:
far, mor og 2 teenagebørn.
Skal du selv ud at rejse denne uge, kan vi måske bytte med noget andet: har du brug
for en kok til dit selskab, kan jeg tilbyde det.
Vi passer også gerne dine hunde og katte og stuefugle m.m. og ordner, hvad der ellers
måtte være af praktiske ting i dit hus/lejlighed.
Har du ikke brug for et stort hus ved Sorø, en kok eller hundelufter, kan vi tilbyde at
nedbringe udgifterne til din ferierejse.
Med venlig hilsen Anders Dalsgaard, Servas medlem gennem mere end 30 år.
Servas vært nr. 97 (2010). tlf. 23824495, mail : marjuu@post11.tele.dk
________________________________________________________________
Anders og to sønner har været en tur i Californien – se en beretning på www.servas.dk under
'Rejseoplevelser'
4. Værtsskema
Alle værter får i den nærmeste fremtid et skema med de oplysninger, vi har om jer nu til værtslisten.
Skemaet bedes returneret inden den tidsfrist, der fremgår af skemaet. I kan skrive ændringer eller tilføje
oplysninger. Mange glemmer desværre at skrive antal gæster og deres nationalitet i det forløbne år. Det vil
vi bede jer huske. Hvis skemaet ikke returneres, kommer der i værtslisten til at stå "Not confirmed" ved
jeres optagelse. Svarer man heller ikke året efter, slettes optagelsen i listen.
________________________________________________________________
5. Peder Ibsen skriver om at få Servas i lokale tv-stationer.
Alle Servas-rejsende kommer sikkert hjem med fotos og evt. også nogle videobånd. Jeg vil gerne foreslå, at
man spørger en af de små, lokale ikke-kommercielle tv-stationer om de ikke har lyst til at bringe et indslag
om Servas. Det vil de sandsynligvis sige tak for, hvis man er parat til at fortælle om sin tur og om Servas.
Jeg har lige besøgt to adresser i Esbjerg, som jeg kan anbefale:

www.lokaltvvest.dk og www.familiekanalen.tv/FamilieKanalen/Information.html
De sender både regionalt i TV2s område og lokalt i Esbjerg og omegn. Mønstret er sikkert det samme
overalt i Danmark. Søg på nettet. Bortset fra Kanal Hovedstaden er der ledig sendetid i alle andre regioner.
Jeg har også været i Kerteminde, hvor www.seniornet.info/SeniorNet_Sender_i_Region_Fyn.html sender
meget lokalt og på Fyn og i TV-Syds område.
Flemming Nybro har fået en kopi af et interview med Ingrid P. og nogle optagelser med et værtspar i
Højbjerg og Silkeborg, som jeg besøgte i februar. Det bliver sendt, når han også får optaget et interview
med en lokal vært.
Det vil jeg så prøve at få lagt ud på YouTube, og få en henvisning til det på hjemmesiden.
Med venlig hilsen
Peder Ibsen, 2065 1768, Westend 8, 2.tv. 1661 V
_________________________________________________________________
6. Rejseoplevelser please!
Rigtig mange rejsende laver en blog på nettet på turen eller sender gruppemails hjem til vennerne. På
hjemmesiden vil vi gerne bringe det, der handler om Servas, til inspiration for andre, så vi bliver rigtig
glade, hvis I vil sætte os på adresselisten og/eller sende blog-adressen til webmaster@servas.dk
Her er det Hanne og Cille, der skriver på bloggen fra
Miami:
"Familien bestod af Marisol, hendes mand Tom og deres
to børn Alicia og George. Og så liiiiige 3
udvekslingsstudenter, 2 fra Mexico og en fra Vietnam..
Og så liiiiiige os 4. Der var gang i den! Vi sluttede vores
ophold hos familien af med at fejre thanksgiving på
stranden med kalkun, gås og hvad der nu ellers hører
til."
Se mere på www.servas.dk under 'Rejseoplevelser'.
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Venlig hilsen
Viggo
Servas Nyhedsbrev
nyhedsbrev@servas.dk www.servas.dk
Du kan afbestille nyhedsbrevet ved at sende en email til nyhedsbrev@servas.dk med "Afmeld" i emnet og
navn og adresse i indholdet.

