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Generalforsamling 2020
På grund af coronavirus besluttede bestyrelsen at udsætte generalforsamlingen 2020 til det kan
lade sig gøre at samles. Det var i overensstemmelse med forbuddet mod forsamlinger og
“lukningen af foreningslivet”. Vi afventer, hvordan situationen udvikler sig, før vi planlægger en ny
dato, for eksempel i sensommeren 2020.
Vi havde aftalt med Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi i Hurup, Thy at afholde GF hos
dem, men aftalen er nu sat i bero.
Vi indkalder i nyhedsbrevet og/eller på servas.dk, så hold øje med indkaldelse og nærmere
detaljer. Forslag til behandling indsendes til bestyrelsen på info(snabel-a)servas.dk senest 14
dage før GF. Se dagsordenen i vedtægternes §5 på http://servas.dk/vedtaegter/.
Besøg Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energis hjemmeside her: http://www.folkecenter.eu

Ny hjemmeside servas.dk
Tag vel imod den nye hjemmeside. Den har opdateret design og er nem at finde rundt på.
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Hjemmesiden fortæller nysgerrige om Servas, og den henvender sig til værter og rejsende med
vejledning, gode råd, rejseberetninger og information fra foreningen i Danmark (vedtægter,
referater, nyhedsbreve, aktiviteter, kontaktinformation o.l.).
Tak til Asger Krogh Kjær for veludført arbejde.

Savner du Servasbesøg?
Prøv Servas International Virtual Travel Initiative
Vi håber I alle har det godt og klarer jer gennem nedlukningen med helbred og humør i behold.
Mens vi venter på, at verden normaliseres efter coronakrisen, kan man godt ”rejse lidt rundt” i
ServasOnline. Tag kontakt med værter der kunne komme på tale til din næste Servasrejse, eller
genfind folk du engang har besøgt.
På facebook er der flere der skriver bare for at være i kontakt i ventetiden. For eksempel er der
nogen der lægger et billede af udsigten fra deres isolation og inviterer til zoom-møder.

Rejs hjemme i Danmark. Brug ServasOnline på servas.org
Danske Servas-medlemmer må gerne besøge hinanden. Nu hvor vi ikke kan rejse rigtig
udenlands i sommerferien pga corona-restriktionerne, var det måske en ide at opsøge de lokale
her i Danmark. Der bor sikkert en vært på en egn, du ikke har besøgt før. Og værten har den
lokalkendskab, der gør det spændende på den nærværende måde at besøge deres lille plet i
landet.

Servas Solidarity Chat (SoliChat)
You are all invited to join Servas people who are meeting up online on Cisco Webex. Find
information about next time and meeting details at the Servas International members private
facebook group: https://www.facebook.com/groups/117649068294944/
If you don’t have access to facebook, contact us for details.

ServasOnline – 3 år med profiler på servas.org
I marts 2017 blev alle danske Servasværter overført til ServasOnline (servas.org). Hvis du ikke
allerede har opdateret dine oplysninger i ServasOnline, er det på tide du tager ejerskab og logger
på servas.org. Opdater din profil, 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
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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.

Live with
Day Host Only

Ønsker man kun at være Day Host, kan du bede os om at indstille
profilen, så den viser det med feltet How I day host.
Værter kan også vælge Also available as a Day Host, hvis de både
tilbyder overnatning og at mødes med rejsende som Day Host.

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).

Servas Danmark har fået nyt kontonummer
Oplysningerne på hjemmesiden viser nu vores nye kontonummer. Banken er stadig
Andelskassen Oikos som er blevet sammenlagt med Faster Andelskasse.

Servasarrangementer world-wide
Internationale arrangementer annonceres løbende her: https://servas.org/en/events-meetings
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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