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Generalforsamling i Foreningen Servas Danmark afholdt søndag den 12. april 2015
Referat af generalforsamlingen og billeder fra dagen ligger her:
http://www.servas.dk/Generalforsamling2015/Referat2015.htm
Tak til alle der deltog i den hyggelige generalforsamling

	
  

SERVASTRÆF PÅ CAFÉ GLOBEN
Aften om Servas i hyggelige rammer på Café Globen, Turesensgade 2B, DK-1368 København.
Café Globen er De Berejstes Klubs café, så vi vil være i godt selskab til snak om Servas og folks
oplevelser med Servasværter.
Vi håber, mødet på Globen kan være udgangspunkt for et fast månedligt træf.
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BOD PÅ ROSKILDE
Vi efterlyser ideer til, hvordan Servas kan være med i en bod på Roskilde Festival.

	
  

Ny servas.dk hjemmeside – foto ønskes	
  
Vi forbereder en opdatering af hjemmesiden og vil gerne have billedmateriale vi må bruge på den.
Billederne skal vise Servasoplevelser.
Skriv til Cecilie på cecil-pludis(a)hotmail.com, hvis du har billeder der egner sig.

AKTIVITETER I ANDRE LANDE
Rejseplaner i sommerferien? Læg vejen forbi internationale Servasaktiviteter. Se SI News
http://www.servas.org/who-we-are-newsletter.php og ”Servas International” eller ”Servas
Denmark” på facebook.
For eksempel:
Servas Italy Peace in Nature – Umbria 28. april – 1. maj 2015
Servas Portugal Encontro Ibérico Event 1-3. maj 2015 på Camiño de Santigo.
Servas Italy Servas by Bike - Lombardia 30. maj – 1. juni 2015
Servas Turkey Live With Us Share With Us 6-16. juli 2015
Servas Spain Summer Camp i Alcocebre, Castellón 23-31. juli 2015
Servas Romania sommermøde 29. juli - 2. august 2015
Servas Slovakia/Austria Tatra-Alpe-Adria-møde 18-24. september 2015
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Der er også invitationer til andre landes nationale og regionale møder.

FORBEREDELSE AF SIGA 2015
Den 30. Servas International Conference and General Assembly (SICOGA) holdes 10-16.
oktober 2015 i New Zealand og forberedelserne af dagsordenen og emner til
diskussion/beslutning er i gang.
Tema for mødet er Servas in transition.
Bestyrelsen ønsker input, holdninger, tanker til de emner der skal behandles. Giv dit besyv med
ved at sende os en email (info(a)servas.dk) eller skrive på facebook.
• Ny økonomisk struktur i Servas International
• Servas Online (fælles database for alle Servas-lande så
rejsende selv kan logge på og søge efter værter)
• Fremme af Servas i Danmark
• Fremme af Servas internationalt
Vi arbejder på en mere detaljeret beskrivelse af emner på hjemmesiden www.servas.dk.	
  	
  
Der er også information her:
http://swww.servas.org/sicoga2015/index.php
Informationen udbygges gradvist frem mod SICOGA.
	
  
Venlig hilsen

Servas Danmark/Nyhedsbrev
nyhedsbrev(a)servas.dk

info(a)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.

Servas Denmark is a member of Servas International
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