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SOMMERTRÆF GUNNAS GÅRDHAVE - SØNDAG 20. august 2017
Servastræffet i Gunna Starcks gårdhave i indre København er i år flyttet til en SØNDAG. Det
bliver den 20. august kl. 14 - og alle med tilknytning, lyst til eller interesse for Servas er velkomne.
Det gælder også, hvis I har Servasgæster på dagen. Dem vil vi gerne møde.
Reglerne er de sædvanlige: Gunna laver te og kaffe. Gæsterne medbringer kager, frugt,
småkager og lignende - og vi udveksler sladder, erfaringer og Servashistorier.
Tilmelding er ikke nødvendig. Adr: Rosengården 5, København K (tæt på Nørreport/Kultorvet).
P.S. Vi aflyser ikke i tilfælde af regn.

SERVAS DANMARK GENERALFORSAMLING 2017
I år afholdtes generalforsamlingen i København d. 2. maj 2017. Tak for en hyggelig dag.
Referatet ligger på www.servas.dk under Foreningen [link].
Generalforsamlingen vedtog bl.a. en ændring af vedtægterne som indfører basismedlemskab for
at tilpasse vores medlemstyper til ServasOnline.
Medlemskab skal fortsat være gratis for værter og koste 260 kr. for rejsende. Man skal ikke
længere betale depositum. Basismedlemskab koster 40 kr. om året, og fornys 1. april.

Nyt Servas Danmark er nu på ServasOnline
Tillykke til værterne i Servas Danmark!
Siden sidste nyhedsbrev er alle værter blevet overført til ServasOnline på servas.org
Alle overførte værter har fået direkte besked i en email.
Det er vigtigt, at I udfylder jeres profil, så I er klar til, at de rejsende finder jer i systemet.
Især billede, ”Place me on the map” (knappenål der viser hvor I bor) og ”Live with” hvis I
bor sammen med andre der er i ServasOnline.
Nogle rejsende er begyndt at bruge ServasOnline, så I kan ”risikere” at blive kontakte af en
rejsende der skriver til jer gennem ServasOnline. Systemet videresender beskeder til jeres
emailadresse, så I bliver opmærksomme på, at der er nogen der vil i kontakt i ServasOnline.
I en overgangperiode vil der stadig blive udleveret værtslister (papir eller PDF) til rejsende, fordi
ikke alle lande er overført. Det er heller ikke alle lande der er begyndt at oprette rejsende i
ServasOnline.
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Servasrejsende i ServasOnline
Servas Danmark er så småt begyndt at oprette rejsende i ServasOnline, men til mange lande kan
man stadig bruge det gamle Introduktionsbrev fra hjemmesiden, og man skal stadig have
klæbemærke-stamp på IB hos Servassekretær Jan Degrauwe.
Nogle lande, for eksempel Frankrig og Sverige, er overgået helt til ServasOnline, så rejsende
dertil skal oprettes i ServasOnline.

Hjælp til ServasOnline på www.servas.dk
Udfyld felterne som forklaret. Har du problemer, så kontakt os endelig.

Sådan gør du første gang
Gå ind på ServasOnline på servas.org.
Er du vært der er blevet
overført automatisk til
ServasOnline:

Er du vært eller rejsende men
endnu ikke er oprettet i
ServasOnline:

Er du helt ny og vil du gerne
vide mere, og evt blive
medlem:

Fyld din email fra værtslisten
ind i “Username/Email” og klik
på "Forgot Password”

Afvent kontakt fra Servas
Danmark.

Afvent kontakt fra Servas
Danmark.

Opdater din profil.

I ServasOnline har hver person sin egen profil
Hvis I er to der har deltes om en emailadresse (altså havde oplyst en
emailadresse i den gamle værtsliste), kunne vi desværre kun
overføre en af jer automatisk. I andre skal ind og trykke på Join
Servas.
Hvis I ikke ønsker jeres profil oprettet på den emailadresse vi har
brugt, kan I lave en ny profil ved at trykke på Join Servas.

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(a)servas.dk med "Afmeld" i
emnet og navn og adresse i indholdet.

Servas Denmark is a member of Servas International
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