
Verveguide
Ditt hjelpemiddel for en morsom og vellykket  

medlemsverving til Juvente
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Forord

Tenk at en liten papirlapp kan åpne en ny verden, gi nye  
venner, øke noens kunnskap og være nøkkelen til mange, 
mange flotte opplevelser. Jeg snakker selvfølgelig om å bli 

medlem i Norges beste ungdomsorganisasjon, Juvente, og lappen 
er selvfølgelig vervebrosjyren. 

Vi må tørre å fortelle flere om Juvente, våge å spre mer kunnskap 
om organisasjonen og medlemmenes opplevelser. Flere  
ungdommer må få være med i en organisasjon som jobber for en 
bedre verden og en bedre ungdomstid, fri fra rusmidler. 

Juvente gir mange ungdommer gode, givende, kosete, morsomme, 
absurde og dype opplevelser, og gode opplevelser vokser når de  
deles. Vi skal rett og slett ikke gi oss før ALLE ungdommer har fått 
en rettferdig mulighet til å bli med i Juvente. Ja, ALLE! Vi skal  
fortelle om Juvente til skate-kids i Asker, vi skal snakke med  
gamere på the Gathering, vi skal snakke med fotballspillende  
ungdommer i Tromsø, vi skal snakke med ALLE, og vi skal gjøre det 
på en bra måte! 

Da kjører vi på! Nå går vi fra å være best til å også være størst!
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Verve! Til hva..?

Rusfri ungdomstid... Men hvorfor? Og hva er «Juvente»?

Når man er ute og snakker med folk som ikke vet hva Juvente 
er, er det viktig å vise fram mulighetene man har i Juvente. 
Man må vise fram et Juvente som kan passe til hun som 

drømmer om å bli politiker, han som gjerne vil ha et sted å henge 
på fredager, eller vennegjengen som vil treffe nye mennesker. På 
denne måten skaper vi flere sjanser for verving, flere ungdommer 
som tør å melde seg inn. 

Det er lurt å gi eksempler på hva vi gjør i Juvente, både lokalt og 
sentralt, og ikke minst hva som skjer i nærmeste framtid (lokallags-
aktivitet, sentrale kurs, samlinger osv.). Det er samtidig viktig å 
understreke at i Juvente gjør vi hva vi vil, vi er våre egne ledere og 
skaper den aktiviteten vi selv vil. 

Gjør det mulig for alle å forstå og like Juvente! 
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Bergen eller Berkåk?

Hvor skal vi verve?

Å jakte på nye medlemmer er som annen jakt; det gjelder å 
tilpasse seg sine omgivelser. Man må tenkte litt strategisk, 
og forberedelse er nøkkelen til suksess. Derfor er det et godt 

tips å tenke gjennom opplegget før du drar av gårde for å fange nye 
medlemmer. 

Om du skal verve medlemmer til et eksisterende lokallag er det 
f.eks. lurt å rette seg inn mot ungdommer i samme alder som de 
som allerede er i lokallaget, og litt yngre. Du må også tenke på 
hvem du møter når du skal velge tid og sted for vervingen. Du finner 
kanskje ikke så mange ungdommer på bingo... 

Tenk også på at du ikke trenger å diskutere lenge med alle. Om 
du snakker med en som gladelig legger ut om at han er kanon full 
hver helg, så kan det være lurt å avslutte samtalen raskt, og heller 
fokusere på de som ikke drikker, eller som drikker lite. Det er en mer 
sannsynlig framtidig Juventer! 

Det hjelper ikke å finne de riktige folka, om du snakker om feil ting! 
Hold fokus på Juvente!
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La ilden spre seg!

Å verve handler om å spre vårt engasjement og vår ideologi, 
men også alt annet som Juvente betyr for deg. Så hvordan  
viser man hva Juvente egentlig er når man er ute og verver? 

På samlinger har vi kos, aktiviteter, fellesskap og opplevelser. Ta 
med deg dette ut på verving! Vi må vise fram at vi kan ha det gøy, 
enten vi er på en skole, på et kjøpesenter, på en festival eller hvor 
som helst. Spørsmålet om hvordan vi skal verve kan besvares på 
veldig mange måter, her er noen tips: 

• Ha det gøy når dere verver – det smitter!  

• Det finnes masse aktiviteter dere kan ha på stand, blant  
andre twisterkonkurranse, alkoholfri  drinkblanding, toalettdisco, 
kontorstol-race, teater, filmvisning, skattejakt,  
gjettekonkurranser, menneske-Ludo, svampekasting,  
solodrikkekonkurranse, ringspill med rockeringer og mennesker 
osv. osv. Bare fantasien (og Norges lover...) setter grenser!  

• Sørg gjerne for at det blir kø til aktiviteten, det lokker ofte ennå 
flere folk til standen!  Dere kan ikke fortelle om alt til alle; sørg 
for å ha planlagt en sosial aktivitet samme dag eller i  løpet av 
et par dager, som dere inviterer folk til.  Latter smitter!  
Vervearrangement kan være noe av det morsomste man gjør, 
fordi man kan ha gøy aktivitet med publikum!
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Så var det dette med planlegging...

«Meh, tror vi kanskje avlyser, jeg...» 

«Det ble ikke noe av...» er en av de vanligste  
unnskyldningene for hvorfor man ikke kommer seg ut og 
verver. Det handler om , jepp, planlegging. Å verve kan 

føles som noe stort og vanskelig som man ikke får helt tak på, og 
det er lett å tenke at planlegging er tidkrevende og komplisert, og at 
alt går i dass om man ikke har brukt uker og måneder på arbeidet i 
forkant. 

Vi tror ikke det er så vanskelig eller tidkrevende. Vi tror du må bruke 
omtrent 17 minutter til sammen for å planlegge en verveaktitivet: 

1. Bestem dag og sted, send SMS/ e-post/ Facebook-melding til 
det lokale Juvente-laget – 5 minutter  

2. Bestille litt materiell fra Juventekontoret (vervebrosjyrer, f.eks...) 
– 3 minutter  

3. Få tillatelse (ring kommunen om du skal stå på offentlig sted, 
ring senterkontoret om du skal stå på et kjøpesenter, ring rektor 
ved skolebesøk; du må regne med å ringe flere ganger for å  få 
tak i riktig person...) – 5 minutter 

4. Kopier opp skjemaer, informasjon, invitasjoner til aktivitet – 4 
minutter  

Man behøver ikke planlegge veldig lang tid i forveien, heller. Det 
som krever litt varsel er å få tillatelse fra en skole, men det kan ofte 
gjøres bare noen dager i forveien. Husk å si hva dere skal gjøre. Det 
eneste materiellet som er viktig å ha med seg er vervebrosjyrer. 
Men det kan være fint å ha med seg mer. Ikke glem det utstyret du 
trenger til aktiviteter! Mindre snakk, mer aktivitet! Det funker!
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Pep-talk!

Det kan være en god ting å forberede seg litt mentalt, også. En 
god ting kan være å samle alle Juventerne som skal verve 
før man reiser ut, spise litt, snakk sammen, kos dere og gir 

hverandre litt opp! 

Snakk sammen om hvorfor verving er viktig og bra. Snakk om  
hvorfor akkurat dere begynte i Juvente, og hvorfor dere fortsatt er 
med. Å gjenta egne argumenter gjør det lettere å si dem videre. 

Her er noen ting vi mener gjør verving veldig viktig, men kom gjerne 
med flere ting om du har: Opinion 

Altså; folkemeningen. Når vi verver så sprer vi også våre tanker,  
ideer, standpunkt og politikk. Alle blir ikke medlemmer i Juvente, 
men mange blir påvirket av å høre hva vi mener. 

Forebygging  
Selv om noen av dem vi verver ikke er medlem veldig lenge, så er de 
viktige likevel. De som har vært innom Juvente har gjort noen aktive 
valg i forhold til rusmidler, som også påvirker dem senere. Det betyr 
to ting; mindre forbruk av rusmidler hos unge, og en større  
forståelse og aksept for det å velge å ikke drikke. 

Organisasjonsbygging  
En strøm av medlemmer er bra for en organisasjon. Vi får nye 
medlemmer, ny aktivitet, mer engasjement og en organisasjon som 
endrer seg og blir sterkere med tiden. Nye ideer er viktig for at vi 
skal overleve og utvikle oss, og med nye folk kommer nye ideer. Nye 
folk er bra! 

Den som verver vokser  
Å være ute blant folk og snakke om sine standpunkter og tørre å si 
høyt hva man tror på er veldig bra for selvbildet. Det er også en god 
måte å øve seg på å forsvare sitt avholdsstandpunkt og  
medlemskap i Norges beste ungdomsorganisasjon!
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Du ER Juvente - vær en magnet!

Heller kort og intensivt  
Når man er ute og representerer Juvente er det bedre å være blid 
og engasjert i en time, enn å sløve i fire timer (men å sløv i en time 
hjelper heller ikke, altså...). Det handler om å vise fram det positive 
Juvente er med seg selv, og gjøre det lett for andre å melde seg inn. 

Skap nysgjerrighet  
Mange mennesker samles utenfor et utested, selv om det er langt 
kø og man vet at det finnes andre steder som ikke er så fulle. På 
samme måte kommer ungdommer til å samles rundt dere som 
verver, om dere sørger for å samle en liten flokk mennesker rundt 
dere. Vi gjør dette for å skape dialog, og faktisk kunne fortelle om 
Juvente. 

Spør!  
Ikke glem at enhver samtale bør avsluttes med spørsmål om  
medlemskap! Det handler i mange tilfeller om at mennesker skal 
tørre å bli med. Sørg for at verveslippen blir underskrevet, og samle 
gjerne inn kontingent på stedet, om du kan. Vis interesse for dem 
du snakker med, finn ut hva de ønsker, og fortell hva de kan gjøre i 
Juvente! Bruk eksempler på alt fra pizzakveld med bowling til  
internasjonalt solidaritetsarbeid. 

Hjelp ungdommer med å lete, Juvente er nesten alltid det de leter 
etter!
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Ikke følg etter - følg opp!

Å presentere hva Juvente gjør  
Ved selve vervingen er det sjeldent man har tid og anledning til å 
fortelle om alt Juvente handler om. Derfor er en av nøklene til god 
rekruttering å kunne få de nye medlemmene til å delta på  
aktivitetene som foregår i Juvente! 

For å få nye medlemmer inn i aktivitet kan det være en idé å r 
eklamere for en spesiell aktivitet, eller å få dem med på fast  
aktivitet (om dere har det lokalt). Reklamer hemningsløst for neste 
helgs samling eller sjokoladekvelden i morgen eller hva som nå 
skjer. Om det ikke skjer noe? Lag et arrangement før vervingen, så 
dere har noe å inviterer til! 

E-postliste!  
Bruk HyperSys eller få hjelp på kontoret til å hente ut  
e-postadresser til nye medlemmer, og send avgårde noen hyggelige 
e-poster, med aktivitetsoversikt! 

Aktuelt  
Vis alltid fram hva som skjer nå, fremfor det som skjer om et halvt 
år. 

Varm velkomst  
Forbered «gamle» Juventere på at det kommer «nye», vær positiv 
og interessert, det første møtet med Juvente former inntrykket av 
organisasjonen. 

Hva mener Juvente? Ideologi! Når dere får litt bedre tid, fortell om 
hva Juvente mener, så alle vet hva Juvente er! 
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Vil du gå enda litt lenger?

Vi skal si litt om «hvordan du forstår og påvirker andre, uten at 
de merker det», gjennom kommunikasjon som ikke er prat.
Dette ikke handler om å lure noen eller lyve, men å skape god 

kommunikasjon. Det handler om å si de riktige tingene på den  
riktige måten, og gjøre det lettere for de du snakker å mene det 
samme som deg. 

Grunnregelen for god kommunikasjon er å tilpasse seg etter  
hvordan den andre personen foretrekker å kommunisere. Dette 
fører til to ting: For det første forstår motparten deg bedre, og det 
blir mindre misforståelser ettersom man slipper å «oversette» det 
du sier. For det andre kommer de du snakker med til å like deg 
bedre, rett og slett fordi dere ligner hverandre og da lettere forstår 
hverandre. 

En av de enklere måtene å tilpasse sin kommunikasjon på, er  
speiling. Det betyr at du fungerer som et speil for den du  
kommuniserer med. Som første trinn kan du speile ansiktet til den 
du snakker med, fordi det er lett å gjøre, og det er ikke så lett for 
den du snakker med å se at det er det du gjør (det er vanskelig å 
se sitt eget ansikt...). Når resten av kroppsspråket skal speiles kan 
man gjøre enkle varianter av den andres handlinger. F.eks. hvis 
den du snakker med krysser beina, så kan du krysse leggene 5-10 
sekunder senere. Husk å ikke være overtydelig, og vær konsekvent 
med «forsinkelsen» før du utfører speilingshandlingen din. 

Andre trinn er å tilpasse din kommunikasjonsform til motparten. 
Dette gjøres gjennom å herme etter kroppsspråkets hastighet og 
intensitet, men også gjennom måten man snakker og puster på. Du 
kan altså herme etter toneleie (særlig hvordan man forandrer tone-
leie gjennom en setning), hvor raskt man snakker og puster. Særlig 
det siste kan være vanskelig. Men, men øvelse kan selv såpass 
avanserte teknikker i vervingen bli hverdagsvaner! Og det er også 
øvelse som er relevant for andre ting enn verving. 

Ingen synes det er lett å argumentere mot noen som ligner seg 
selv!
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Egne notater

På denne siden kan du skrive dine egne notater!

Lykke til!
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