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Generalforsamling i Foreningen Servas Danmark afholdt søndag den 3. april 2016
Referat af generalforsamlingen og billeder fra dagen ligger her:
http://www.servas.dk/Generalforsamling2016/Referat2016.htm
Tak til alle der deltog i den hyggelige generalforsamling i Kragelund ved Silkeborg.
Se flere foto i referatet på hjemmesiden.

Invitation til at hoste konferencedeltagere
Vil du give husly til deltagere i det store NGO-arrangement Talk Town, der holdes i forbindelse
med konferencen Women Deliver i maj måned?
Servas tilbyder arrangørerne, at udenlandske deltagere,
der ikke har råd til at bo på hotel, kan få gratis
overnatning hos Servas-værter (uden først at skulle
godkendes).
Bor du i hovedstadsområdet og har du lyst til at have en
gæst 18.-20. maj, kontakt Ingrid Pedersen,
Ingrid.Pedersen55(at)gmail.com, så kontakter jeg dig,
hvis vi får henvendelser om overnatning.
Min erfaring fra tidligere konferencer er, at man ikke har
meget besvær med gæsterne. De er ikke meget
hjemme, for de tilbringer al deres tid på konferencen –
som man i øvrigt også er velkommen til at deltage i.
www.talktown.dk
Hilsen Ingrid (Servasvært)

SYLE (særlige Servasophold)
Hvad er et SYLE-ophold?
SYLE står for Servas Youth Language Experience.
En gruppe Servasfolk går sammen om at tilbyde et ophold til en rejsende. Opholdets formål
definerer man selv ud fra, hvad kan man tilbyde. Typisk er fokus på det lokale sprog (i DK evt.
engelsk i stedet for dansk) og et emne værterne ved noget om/har kontakt til. Sprog er ikke et
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must. Gruppen matches med en Servasrejsende som har de samme interesser. Den rejsende bor
på skift hos deltagerne. Typisk varer et SYLE-ophold fire uger.
Hvad kan danske værter tilbyde?
For eksempel cykling som transportform i hverdagen, velfærdsstaten, hvad får vi for skatten,
design og håndværk, økologisk landbrug, vadehavet, børnehavekultur, vedvarende energi, vores
form for demokrati, foreningskultur m.m.m. Man kan tage udgangspunkt i et arrangement om
emnet (for eksempel en teaterfestival) eller lave aftaler om at besøge steder (for eksempel
børnenes skole, ens arbejdsplads, den lokale fodboldklub, kommunen, og andre spændende
steder). Værterne deles om at tilbyde samvær og evt. sprogundervisning.
Hvem kan få et SYLE ophold?
Servas Youth Language Experience er for alle aldre og kan være med eller uden sprog. Altså
SLE, SYE, SE …
En gruppe Servasfolk kan sende deres forslag til et ophold til Servas International. En rejsende
kan give Servas International besked om ønsker for et ophold. Kan man lave et match, kan et
ophold komme i stand.
Kontakt Servas Danmark hvis I er interesserede.

PÅ CAFÉ GLOBEN - De Berejstes Klubs café
Skriv på Servas Danmark facebook, hvis du vil
foreslå, at vi skal mødes på Café Globen.
Turesensgade 2B, DK-1368 København

AKTIVITETER I ANDRE LANDE
Rejseplaner i sommerferien? Læg vejen forbi internationale Servasaktiviteter.
Se SI News http://www.servas.org/who-we-are-newsletter.php og på facebook.
Der er også invitationer til andre landes nationale og regionale møder.

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@servas.dk med "Afmeld" i
emnet og navn og adresse i indholdet.

Servas Denmark is a member of Servas International
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