Servas Nyhedsbrev
nr. 2/2019
SERVAS DENMARK

1949

Udsendt 11. december 2019

Servas International 70 years

2019

Generalforsamling i Servas Danmark 2019
Generalforsamling 2019, søndag den 7.april i Makvärket, Knabstrup Teglværk i Vestsjælland med
brunch. Se referatet på http://www.servas.dk/Foreningen/Foreningen_Servas.htm.

Generalforsamling næste år; 2020
Generalforsamlingen 2020 holder vi søndag d. 3. maj kl. 10 på Nordisk Folkecenter for
Vedvarende Energi i Hurup, Thy.
Ja, det er i Vestjylland helt derude, hvor vinden blæser i smukt landskab.
Vi starter sammen med en guidesom fører os til kursusbygningen og fortæller undervejs. Som
sædvanlig med brunch. Der er mulighed for overnatning fra lørdag 2. maj på Folkecenteret. Pris
per person 250 DKK.
Hold øje med indkaldelse og nærmere detaljer her i nyhedsbrevet eller på servas.dk.
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ServasOnline – forbedringer i systemet
Der er sket en del forbedringer. Alle bedes logge på servas.org og opdatere deres profiler, så
oplysningerne er klar til de rejsende, der søger i systemet.

Trin for trin:
Klik på My Servas for at logge ind på servas.org.
Hvis det er første gang, eller du ikke kan huske dit password, så klik
på ”Forgot password”. Brug linket i den email der kommer til at lave et
nyt password. (Hvis der ikke kommer en email, så check lige folderen
med spam eller reklame. Måske gemmer den sig der?)
Klik på My Profile.
Især værter i København skal opdatere How to get there efter åbning
af den nye metro M3 og omlægning af busserne d. 13. oktober 2019.
Ret adressen til og husk postnummer i Postal Code.
Sæt nålen på plads i Place me on the map og tryk Save.
I Email for Servas notifications kan man bruge en emailadresse der er
fælles for husstanden (eller hver sin, hvis man vil).
Live with udfyldes ved at klikke i feltet og indtaste efternavnet på den
man søger. Systemet viser alle profiler med det efternavn. Vælg den
rigtige og gem.
Information om hjemmeboende børn skal udfyldes igen i det nye felt
Children under 25 and living with me.
Hele Hosting afsnittet er blevet forenklet.
Man kan beskrive sine forhold detaljeret i det nye punkt More hosting
details.
Number of persons able to host er nu lavet, så man angiver antal i
Maximum people og vælger Who ved at angive en af følgende:
Women and Men/Women only/Men only/Couple or Woman/Couple or
Man.
Can host youth er nu afgrænset til 18 – 25 år. Kan du hoste
teenagere, kan du skrive det i More hosting details.
Feltet Home is wheelchair accessible er forenklet.
I det nye felt One night stay possible vælges Yes/No.
Special diet kan uddybes i tekstfeltet, når man har valgt Yes.
Vælger du Also available as a Day Host, kan de rejsende se, at du
også gerne tager imod som Day Host, selv om du er vært. Du kan
beskrive, hvad du forestiller dig, I skal lave i More hosting details.
Kontakt Servas Danmark, hvis den nye rolle Day Host er relevant for
dig. Med den aktiveret kan du udfylde How I day host i afsnittet Day
Host Only.
På Find Members-siden i ServasOnline kan man klikke på den
grønne knap List of Servas Countries for at se hvilke lande er i
ServasOnline.
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Brug for hjælp?
• I ServasOnline er der vejledninger under
det blå ikon.
• På www.servas.dk er der hjælp til at forstå
felterne i vejledningen.
Finder du ikke hjælp nok i vejledningerne, så
ring eller skriv – vi hjælper gerne.

Dine data – dit ansvar
Du har selv ansvaret for at vedligholde oplysningerne i ServasOnline. Dine oplysninger forbliver
tilgængelige i ServasOnline, indtil du selv beslutter andet (se Terms of Use på servas.org).

Sommertræf i Gunnas gårdhave i København
Lørdag d. 10. august mødtes en lille flok Servasværter og -rejsende til kaffebord hos vært Gunna
Starck i det indre København.
Det er en mangeårig tradition og falder som regel på den anden lørdag i august.
Vi udveksler erfaringer fra egne rejser, tips til aktiviteter for gæster – og aftaler tit at ’videregive’
gæster til hinanden, for nogle får henvendelser, de ikke kan imødekomme, og andre vil gerne
have flere gæster.
Alt i alt et hyggeligt arrangement, som I er velkomne til næste år. Hold øje med datoen her i
nyhedsbrevet eller på servas.dk.

Artikel om Heiner Gringmuth
Sankthansaften 2019 døde Heiner Gringmuth som var mangeårig Servasrejsende og medlem af
bestyrelsen (2004-april 2019).
Læs om Heiners liv fra Tyskland, over Christiania, alverdens aktiviteter og Valsølillegård til det
spændende, engagerede og kunstneriske menneske vi kendte ham som.
http://servas.dk/nyhedsbreve/artikel_Heiner_2019.pdf

Servasgæst i TV Avisen
Formidable Jill fra New Zealand, der besøgte mange danske værter (blandt andre Gunilla Heick)
optrådte i et langt indslag i TV Avisen, der blev filmet hos Servasværterne Viggo og Edith Boller.
Selv om tv-holdet interviewede i timevis, og Viggo gentagne gange nævnte Servas, blev
organisationens navn ikke bragt, så for seerne må det fremstå som et mysterium, hvordan den
80-årige Jill med liggecykel konstant kunne skaffe sig husly – gratis – blandt danskerne.

Er min rejsende godkendt?
De rejsende har enten Letter of Introduction på papir med underskrift og stamp (klæbemærke)
som de har set ud i mange år – også selv om det er lavet i ServasOnline. Eller et Letter of
Introduction med det nye eStamp (se eksempel nedenfor).
Hvis de rejsende ikke sender Letter of Introduction med, kan du se på deres profil i ServasOnline,
om de er godkendt. Søg på navn i Name i More Options. Hvis profilen ikke er godkendt med
eStamp og udløbsdato, kan du - når I skriver sammen for at aftale besøget - bede den rejsende
sende et scan af sit Letter of Introduction.
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Letter of Introduction på papir eller i ServasOnline
Den gamle model – kun papir:
Letter of Introduction på papir med stamp med
årstal (klæbemærke som det har set ud i mange
år).

En overgangsordning – både og:
Letter of Introduction i ServasOnline (med eStamp
som Amalie’s vist her) kombineret med Letter of
Introduction på papir med stamp med årstal.

+

Fremadrettet – ”kun” online:
Letter of Introduction genereret i ServasOnline med
eStamp ”logo” som vist til venstre.
eStamp har teksten ”Approved” og ”Travelling for
Peace” sammen med data fra ServasOnline
(eStamp-nummer, gyldighed, land og member
number fra systemet).
Sådan ser et dansk Letter of Introduction ud.

Making Connections – med samme interesser
The aim of the SI Making Connections project is to bring together interested Servas travellers with
host families who can offer a variety of opportunities for an extended stay or a more in-depth visit
to their country.
Volunteering, work experience, language learning, sharing skills and knowledge or connecting
with local peace and environmental organisations are examples of potential activities that could
be arranged in this way.
Læs om mulighederne i oversigten i ServasOnline på servas.org.
Klik her eller kopier linket ind i din internetbrowser.
https://www.servas.org/sites/default/files/uploads/other_files/2019/SI%20Making%20Connections
%20Directory%202019.pdf

4

Servasarrangementer world-wide
Internationale arrangementer annonceres løbende her: https://servas.org/en/events-meetings
For eksempel tre velplanlagte dage i Schweiz 30. maj 2020.
Der kommer også løbende info om arrangementer på facebook-grupperne, den offentlige for alle
interesserede SERVAS Travelling for Peace og den lukkede gruppe Servas International for
medlemmer.

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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