Uppsala 1 april 2019

Hej medlem!
Det finns alltid en massa spännande aktiviteter runt om i världen. Här kommer några
förslag - Servas så mycket mer – för alla åldrar!

1. Möten och arrangemang runt om i världen
•

Cykla med Servas Turkiet och Mugla Bicycle Association 14-18 maj
Cykelturer startar i Bodrum, med färja till Datça och sedan vidare på cykel till Çubucak,
Marmaris, Akyaka, Akbük, Ören, Yukarı Mazı tillbaka till Bodrum utmed kusten.
För mer information kontakta bulentsavran@gmail.com Se bifogad bilaga.

•

Upplev Ganesh Festival den 1-6 september i Indien Se bifogad bilaga

•

Servas Czech Republic bjuder in till Alpe-Adria Meeting den 20-22 september
Se bifogade bilagor

•

Fira jul, Hanukah, i Israel den 22-27 december Se bifogade bilagor

2. Ta emot en Servas-ungdom under 1-3 veckor i sommar
•

Pietro Morzenti 16 år från Italien vill gärna komma till en familj i Sverige i sommar
under någon av perioderna 10-23 juni, 1-7 juli eller 27 juli-11 augusti.
Se bifogade bolagor.

•

Apolline Courty 16 år från Frankrike vill också gärna till en familj i Sverige i juli eller
augusti. Se bifogad bilaga.
Hör av dig till evahj56@hotmail.com om du är intresserad av att ta emot en ungdom
under sommaren.

3. Möjlighet för Servas-ungdomar att bo i familj i Spanien eller Italien i sommar –
SYLE
Hör av dig till evahj56@hotmail.com om du är eller någon annan Servasmedlem är

intresserad av att bo ca 2 veckor i antingen Italien eller Spanien. Det finns många
familjer som välkomnar ungdomar i sommar.
4. Reserapporter och internationella infobrev
SI News Bulletin #1 2019 finns nu att läsa på nätet.
https://www.servas.org/sites/default/files/uploads/news/newsletters_bulletins/2019/
SI_News_Bulletin_Vol_12_No_1_2019.pdf
5. Egna idéer eller lokala aktiviteter
Hör av dig till info@servas.se om du själv har några idéer om vad du eller en grupp av
medlemmar i Servas Sverige skulle kunna erbjuda andra medlemmar runt om i världen.
Eller skicka bara ett kort mail om vad du som medlem arrangerar i ditt område, stort eller
smått, så att vi kan inspireras att göra likadant.
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