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Banknedbrud i Servas Danmarks webbank
Vores bank, Fælleskassen, havde nedbrud i december måned. Et af dem ramte tilbagebetaling af
depositum. Cirka en tredjedel af jer, som skulle have depositum tilbage fik det ikke d. 5.12.2016,
som Ingrid (kassereren) troede. For dem gik betalingen simpelt hen ikke igennem, og hun
opdagede det først, da hun fik en klage i januar. Nu skulle alle, der har bedt om det, have fået
deres depositum tilbage. Vi beklager ventetiden.

Nyt Servas International website www.servas.org
Tillykke alle sammen. Nu skal vi ind i fremtiden!
Servas Online er klar til at blive fyldt med værter og rejsende. Fremover skal vi alle ind på
www.servas.org til vores værtsprofil og Introduktionsbrev. Det er også her vi skal finde værter, når
vi skal ud og rejse.
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Servas Online har et moderne look, det nye logo, ny tilgang til formidling af hvad Servas er, en
ny måde at generere sit Introduktionsbrev på, en ny måde at finde værter på …
En masse nyt vi skal vænne os til, men stadig det gode gamle Servas der venter på os med
masser af gode oplevelser.

SERVAS DANMARK GØR KLAR til SERVAS ONLINE
Lige nu arbejder vi på at gøre klar til at drive aktiviteterne i Servas Danmark fra Servas Online. Vi
glæder os til at tage det i brug sammen med værter og rejsende.
Automatisk overførsel af værter til Servas Online
Vi overfører den nuværende danske Servasliste automatisk. Eksisterende værter skal altså ikke
gøre noget for at blive oprettet. I første omgang …
Eksisterende værter modtager derefter en email fra Servas Online med link til systemet, så I kan
logge ind og oprette jeres eget password og rette jeres profil til. Vi udsender snart en vejledning.

Lidt om det nye system
Som noget nyt skal man lave links til dem man bor sammen med. Hver værts-person har nemlig
sin egen profil. Et par eller en familie er ikke længere en ”værtsfamilie” i listen som vi har været
vant til. Hver profil skal laves med en unik emailadresse. Man kan altså ikke længere deles om en
emailadresse og en profil, hvis alles navne, interesser, m.m. skal fremgå. Men man kan linke til
andre profiler for at vise, at man hoster sammen (f.eks. ægtefæller, voksne hjemmeboende børn
eller room mates).
Hvis I er to der har deltes om en emailadresse (altså har oplyst en
emailadresse i den nuværende liste), kan 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, skal I lave en ny profil ved at trykke på Join Servas.
Vi kommer alle på arbejde med at klikke os
gennem profilens afsnit:
• Basic Information (hvem, hvor)
• More about me (interesser,
familiemedlemmer, tekst),
• Hosting (hvor mange, hvilke
betingelser)
• Visibility setting (bestemmer hvilke
informationer skal være synlige, når de
rejsende browser eller søger efter
rejsende)

Søgning foregår enten i et søgefilter eller på et kort.
Der er mange muligheder for at pejle sig ind på værter af forskellige
interesser, alder, profession, sprog, o.l.
På kortet sætter man en nål der viser cirka hvor man bor. På nålene
kan man klikke sig ind til profilen. Eksemplet her viser medlemmerne
i Frankrig og udsnit ved Avignon.
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Søgning på Frankrig; kortet viser hvor der er værter. Hver kortnål fører til en profil.
Rejsende i Servas Online
Senere på året tager vi fat på at bruge systemet til Servasrejsende. Man laver sin profil i Servas
Online, genererer sit Introduktionsbrev fra systemet og får det godkendt før rejsen. Det kommer
der mere information om her i Servas Nyhedsbrev.

SYLE or SYLE junior in Spain
Six families in Servas Spain are offering to host young members for a longer stay (one or two
weeks).
The families all have young children and want to provide this great opportunity for a young Danish
member to do a SYLE or a SYLE junior in Spain. It is a chance to practice the language, learn
about the culture and share their lives.
Contact: Servas Denmark if interested.

SYLE Tango CSE (Cultural Servas Exchange) Argentina
Servas Argentina invites members to participate in a language and tango/milongas experience.
The schedule is flexible with four programmes per year. Stay with hosts and share information
about Denmark, Danish culture, your profession and interests. Basic Spanish and tango is
necessary.
Contact: Servas Denmark if interested.
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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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