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ATT VARA SERVASVÄRD

Att vara Servasvärd
Välkommen som Servasvärd! Här följer lite tips och regler för värdskapet.
Det är alltid du som bestämmer om du vill ha gäster eller ej. Du ska aldrig känna dig tvungen att
ta emot gäster när det inte passar för dig.
Svara alltid på förfrågningar så snart som möjligt. Servasresenärer måste kunna planera sin resa
och sitt boende.
I normalfallet tar sig Servasresenären till din bostad med hjälp av vägbeskrivningen i värdlistan.
Om du har angett att du kan hämta upp dem så gäller det.
När gästen kommer till din bostad ska han/hon omdelbart visa upp sitt”Letter of Introduction”. .
Det är både en kontroll och bra information om din gäst. Om gästen saknar introduktionsbrev
ska du inte ta emot honom/henne.
En gäst stannar två nätter om han/hon inte har meddelat i förväg att det blir kortare. Du kan
själv välja att erbjuda längre vistelse.
Gästen ska agera som familjemedlem och delta i hushållsarbetet. Informera gärna gäster från
andra kulturkretsar om hur vi ser på hushållsarbete.
Gästen deltar i de måltider som du/ni äter hemma. Eftersom maten är en del av vår kultur så bör
du hålla dig till normalkost och låta gästen delta i tillagningen. Om du inte är hemma på dagen
behöver du inte förse gästen med matpaket eller måltidspengar.
Inga pengar ska förekomma mellan värd och gäst annat än för eventuella telefonsamtal.
Du behöver inte göra upp något program för gästen, men om du har möjlighet och gästen är
intresserad kan du t.ex. visa upp ditt arbete/din arbetsplats eller erbjuda dem en rundtur i
närområdet.
Det väsentliga är den personliga kontakten och inblicken i andra människors levnadsförhållanden
och livsvillkor. Det handlar om att bygga broar mellan olika människor och kulturer!
Som värd får du också vara beredd på att berätta om dina servaserfarenheter för blivande
svenska servasresenärer! Du ger dem på så sätt en personlig servasutbildning - utifrån
din egen erfarenhet. Det är du som sprider Servas och idén om kulturutbyte enligt Servas
vidare till andra som du finner lämpliga.
Om du har ytterligare frågor kan du kontakta mig. Lycka till!
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