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Slut med klæbestamp - rejsende i ServasOnline
I Danmark
Fra februar 2019 er det slut med det gode gamle klæbestamp i
Servas Danmark. Vi er begyndt at oprette alle rejsende i
ServasOnline med eStamps direkte på deres profil.
Vores rejsendes dokumentation for at de er
godkendt, er eStamp logo’et vist her med
teksten ”Approved” og ”Travelling for Peace”
sammen med data fra ServasOnline (eStampnummer, gyldighed, land og member number fra
systemet).
Rejsende fra lande der også er gået over til
eStamp vil have samme information på deres
Letter of Introduction, når de kommer og
besøger jer.

I andre lande Værter i andre lande der er gået over til ServasOnline, kan slå danske rejsende
op og se deres profil i ServasOnline. Der fremgår de samme oplysninger som på LOI.
Men det er ikke alle landes værter der har adgang til ServasOnline, så rejsende skal stadig sende
Letter of Introduction med, når de kontakter værter.

Værtslister For nogle lande vil der stadig blive udleveret værtslister (primært PDF) til rejsende i
en overgangperiode, fordi ikke alle landes værter er overført til ServasOnline.

Generalforsamling i Servas Danmark 2019
I år afholdes generalforsamlingen i Knabstrup på Sjælland d. 7. april 2019 kl. 11.00.
Mødet afholdes i Makvärket (teglværket), som ligger Teglværksvej 30, 4420 Regstrup.
Hvis tilmeldingerne viser der er stemning for det, er der mulighed for hyggeligt samvær og
overnatning på sovesal, for dem som kan komme dagen før. Kontakt Ingrid hvis du er
interesseret (ingrid.pedersen55 (snabel-a) gmail.com).
Vi starter med en hyggelig brunch kl. 11. Tilmelding til brunch til info@servas.dk er nødvendig.
(Hvis man bliver forhindret, er afmelding også vigtig grundet betaling for brunch.)
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Derefter er der generalforsamling med start ca. kl. 12.

Dagsorden
1. Valg af dirigent og referent.
2. Aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne år.
3. Fremlæggelse og
godkendelse af regnskab.
4. Forslag fra bestyrelsen og medlemmer.
5. Fremlæggelse og godkendelse af budgetforslag, herunder eventuelt fastlæggelse af
kontingent.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. (Didde, Ingrid og suppleanterne Marianne og
Gunilla er på valg).
7. Valg af revisor.
8. Eventuelt
Forslag fra medlemmer, herunder forslag til valg af bestyrelsesmedlemmer, skal indsendes til
bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen afholdes. Dagsordenen for
generalforsamlingen, herunder forslag fra medlemmer, offentliggøres på foreningens internetside
og kan rekvireres fra bestyrelsen senest 7 dage før generalforsamlingen.

Foreløbig information om forslag fra bestyrelsen:
1. Bestyrelsen vil stille forslag om forenkling af håndtering af rejsendes medlemskab, når LOI
udløber, og de overgår til basismedlem.
2. Bestyrelsen vil stille forslag om at nedsætte en gruppe der arrangerer en fejring i 2019 af
Servas’ 70-års jubilæum for danske medlemmer.

Transport:
Tag toget. Tog til Regstrup
Station, ankomst 10:36,
hvorfra vi vil sørge for kørsel
til Makvärket, hvis du har
tilmeldt dig.
Obs! Ankommer du på andre
tider, skal du selv bestille
”Plustur” (med flextrafik) via
Rejseplanen, når du køber
billetten.

Tog til Regstrup
Station, hvorfra
man kan cykle
til teglværket på
20 minutter i
forårsvejret (5,5
km).

Tog til
Knabstrup
Station, hvorfra
man kan gå til
teglværket på
35 minutter i
forårsvejret (2,7
km).

Samkørsel. Man kan melde
ind hos Ingrid
(ingrid.pedersen55(snabela)gmail.com), hvis man
kører eller er interesseret i at
køre med i bil fra København
og andre steder.
Så prøver vi at koordinere
det.

Øvrige aktiviteter/oplysninger efter selve GF:
SYLE og Making Connections Introduktion til en anderledes Servasoplevelse: SYLE og Making
Connections (længerevarende Servasophold med tema).

ServasOnline I forbindelse med generalforsamlingen vil det være muligt at få svar på spørgsmål
om ServasOnline.

DK hjemmeside Meld dig hos bestyrelsen hvis du vil hjælpe med at lave en ny hjemmeside
og/eller vedligeholde den.
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Makvärket
Tekst og foto: Ingrid Pedersen
Servas Danmark’s generalforsamling 2019 holder vi i Makvärket, det gamle Knabstrup Teglværk i
Vestsjælland. Teglværket havde i sin storhedstid 300 ansatte, har været ejet af kunstneren Bjørn
Wiinblad og stod tomt i 25 år, inden det blev købt af en gruppe aktivister, der er i fuld gang med at
bevare den 10.000 kvadratmeter store fabriksbygning og omdanne den til kollektiv,
konferencecenter, cirkusprøvesal o.m.a.
En af beboerne og aktivisterne på stedet er Line Gringmuth. Hun fortæller, at der bor omkring 10
aktivister i Makvärket, men der ofte er mange flere engagerede mennesker på stedet, når der er
gang i større byggearbejder. F.eks. er et område blevet meget smukt istandsat af en gruppe
tyske navere, der boede og arbejdede på stedet i flere uger – og som navertraditionen siger,
uden at få anden betaling end mad og drikke.
Istandsættelsen er er gjort mulig med en stor donation fra Byggeriets Ildsjæle/Realdania og en
bevilling fra EU.
Læs mere om Makvärket her: https://realdania.dk/projekter/makvaerket

Årlig fornyelse af værter i ServasOnline
I sidste halvdel af marts udfører Servas Danmark den årlige fornyelse (renewal) af værternes
profiler i ServasOnline. Du har selv ansvaret for at gennemgå oplysningerne ved den årlige
fornyelse. Dine oplysninger forbliver tilgængelige i ServasOnline, indtil du selv beslutter andet (se
Terms of Use på servas.org).

Værter
Opdater din profil:

1. Log ind

Gå ind på servas.org, klik på My Servas, log ind med dit
password, klik på My Profile

2. Gennemse din profil

Løb gennem alle oplysninger og se om de stadig passer.
Udfyld det der mangler. Foto, place me on the map, o.l.
Skriv dit postnummer i Postal Code under Basic Information. Så
sorterer vores værtsliste bedre.
Find hjælp til at forstå felterne i vejledningen på www.servas.dk.

Rejsende? Hvis du er rejsende, sker fornyelse, når dit Letter of Introduction er udløbet. Se
datoen i “Traveller Stamp until” i ServasOnline på servas.org. Hvis du ikke selv tager initiativ til
det, vil du blive kontaktet og skal svare, om du ønsker at forny dit Letter of Introduction, fortsætte
som basismedlem eller at blive vært.
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Rapport fra Servas International Conference and
General Assembly (SICOGA)
Som sædvanlig var Servas Danmark aktivt repræsenteret på Servas International Conference
and General Assembly (SICOGA), som blev afholdt i Sydkorea i oktober 2018.
Mange beslutninger påvirker Servas Danmark direkte, og den væsentligste er et nyt
betalingssystem, som du kan læse om i rapporten. Det blev også besluttet at styrke kontakt til
ligesindede foreninger og udarbejde metoder til at rekruttere flere medlemmer.
Hensigtserklæringer om at mindske effekten af Servas Internationals aktiviteter på miljøet og at
udarbejde forslag til carbon-light travel fik stor opbakning. Desuden blev Servas Internationals
struktur forbedret, så man nemmere kan overskue, hvem der har ansvaret for opgaver og udfører
dem. Der var også stor støtte til forslag om forsat forbedring og udvikling af ServasOnline.

Når en stor flok oplever et delt land
Udflugten på SICOGA plejer at foregå i en løssluppen følelse af lettelse over at være sluppet ud
af møderne for en stund og travlhed med forberedelse til næste dags møder sammenblandet med
begejstret forventning. På SICOGA 2018 kørte vi fra Seoul op for at opleve ”DMZ”. Det brede
bælte, der skærer den koreanske halvø over, kunne ellers godt lukke munden på os for et øjeblik!
En grøn, velbevogtet og intimiderende stribe, der nok kan vække til eftertanke. Læs om
udflugtsdagen og dens indtryk på den store flok på 170 Servasmedlemmer fra 50 lande, der
oplevede den sammen.
Rapporten er tilgængelig for alle nysgerrige på hjemmesiden www.servas.dk.
Direkte link til rapporten

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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