
Uppsala 16 december 2020  

 

Hej medlem!  

Snart är det ett nytt Servasår med oräkneliga spännande möten ute i världen och 
på hemmaplan. För att lyfta fram alla de möjlighet som finns att delta i olika 
aktiviteter vill vi gärna veta mer om dig som medlem. Vi skulle verkligen uppskatta 
om du kan svara på några enkla frågor i enkäten 
https://www.survio.com/survey/d/Q4M1B9Q8Z5K6U9Y2N 
 

Servas Sverige 

• Medlem 2020 
Medlemsavgiften är nu 100 kronor per person. Betala antingen med swish 123 
223 42 01 eller med pg 94 61 90-6. Kom ihåg att skriva Medlem 2020 och namn. 
 

• Ungdomsutbyte Sverige-Georgien 
Läs om de fyra ungdomarna från Uppsala som besökte Georgien under 10 dagar i 
april. Se bifogad bilaga. 
 

• Servas 70-årsjubileum i Uppsala  
Vi var ca 50 personer som firade Servas 70 år på Fredens hus i Uppsala slott 
den 9 november med föreläsningar och gemensam indisk buffé. 
 

• Vill du lära känna nya medlemmar?  
Genom att vara kontaktperson i din region är det du som pratar med nya 
personer som vill bli medlemmar eller bara vill veta mer om Servas. Hör av dig 
till info@servas.se så berättar vi mer!  	
 

• Årsmöte 2020 
Planera in datum för årsmötet 2019 redan nu. Den 29 februari träffas vi i 
Trollhättan och inbjudan kommer efter nyår. 

Servas så mycket mer – för alla åldrar! 

• Språkutbyte  
Vill du förbättra dig i något språk? Då är Servas Language Experience en 



fantastisk möjlighet för alla åldrar. Du bor en längre period, 2 - 4 veckor, i en 
familj. Samtidigt som du delar familjens vardag tränar du på språket och lär 
känna en ny kultur. Läs mer på https://servas.org/en/content/servas-youth-
language-programmes  
 
- För dig som är 10 - 18 år Junior Servas Youth Language Experience (JUNIOR 

SYLE) Kontakta youth@servas.org om du vill veta mer.   
- För dig som är 18 - 30 år Servas Youth Language Experience (SYLE) 
- För dig som är över 30 år Servas Language Experience (SLE) Kontakta 

makingconnections@servas.org om du vill veta mer.  
 

• Möten och arrangemang runt om i världen  
Många länder ordnar egna researrangemang och det finns många spännande 
resmål för alla Servas-medlemmar. 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. 
 
- Titta på respektive länders hemsidor för att hitta lokala arrangemang 

De olika länderna hittar du på https://servas.org  
- Tidigare arrangemang som varit under 2019 och kommande 2020 

https://servas.org/en/events-meetings  
 

• Making connections – längre vistelser 
https://servas.org/sites/default/files/uploads/other_files/2019/SI%20Making
%20Connections%20Directory%202019.pdf 

 
• Ungdomsverksamhet 

Report from Junior Youth Representative attending the recent Servas African 
Meeting in Uganda 9 – 13 september. Se bifogade bilagor. 
 

Rapporter från Servas International 

Servas International Annual Report 2018 
https://servas.org/sites/default/files/uploads/other_files/2018/2018_SI_Annual
_Report_2019_11_05.pdf  

Servas International News Bulletin 
https://servas.org/sites/default/files/uploads/news/newsletters_bulletins/2019/



SI_News_Bulletin_Vol_14_No_3_2019.pdf  

   
God jul och gott nytt år från styrelsen Sverige genom 	 	

Eva Hartman-Juhlin, ordförande, Sverige	

sweden@servas.se   
www.servas.se  
www.facebook.com/Servas.Sweden  

   
 


