
 

Flow Flow Flow Flow ––––    Nye medlemmerNye medlemmerNye medlemmerNye medlemmer    

 

BRWI Udarbejdet af BusinessCentret for Hjemmeværnet 1 af 4 

Overordnet læringsmålOverordnet læringsmålOverordnet læringsmålOverordnet læringsmål    
At du kan indgå en dialog med nye potentielle medlemmer/figuranter. Du skal i denne dialog udvise din gejst og korpsånd for hjemmeværnet, og få dem til at 
tage stilling til om hjemmeværnet er noget for dem. 

ForberedelseForberedelseForberedelseForberedelse    
Du skal nedskrive de 3 vigtigste ting, der er årsag til at du er i HJV. Du skal tage dem med til vi mødes.  

DAG 1DAG 1DAG 1DAG 1    

Tid Min. Aktivitet Materiale 

1900 10 Velkomst og præsentation, mål og formål  

 30 GEJST & KORPSÅND 

Formål: At deltagerne identificerer hvad der er årsag til at de er i HJV 

ØVELSE: ØVELSE: ØVELSE: ØVELSE: Deltagerne går ud i grupper og præsenterer hvad det er der gør at de er i HJV. Grupperne 
fremlægger deres drøftelser i plenum (10 min + 10 min fremlægning) 

For at kunne rekruttere andre skal du udvise din stolthed over at være i HJV�ER i stolte? I er produktet i en 
rekruttering 

 

 20 KONTAKT & DIALOG 

Formål: At deltagerne får indsigt i, hvilke spørgsmål der i situationen er det mest hensigtsmæssige eks. 
(Der står folk og ser på dykkerne i havnen) ”Hvad synes du om det at dykke? Ville det være noget for dig at 
få en gratis dykkeruddannelse i HJV?” eks (der står folk og kigger på at saniteten yder 1. hjælp) ”Var det 
noget for dig at få en 1. hjælper uddannelse? Eks. (der står folk og ser på de forskellige cases) ”Hvad siger 
du til at være frivillig figurant?” 

Tages som debat i plenum, eller gennemføres instruktivt alt efter deltagernes niveau. 

 

 10 PAUSE  
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Tid Min. Aktivitet Materiale 

 60 TRÆNING 

Formål: At deltagerne får trænet det at skabe kontakt og dialog med potentielle medlemmer/figuranter, 
samt få lukket ”handlen”. 

ØVELSE: ØVELSE: ØVELSE: ØVELSE: Deltagerne deles op i grupper og træner 3 sammen: 1 er potentielt medlem/figurant 1 er hverver, 
og 1 observerer og giver tilbagemelding. Ombytning så alle kommer igennem så mange gange som muligt. 

 

 15 OPSAMLING 

Formål: At få evalueret rollespillet. Hvad er svært?  

 

 15 Den 7. juni 

Formål: At komme i kontakt med så mange som muligt, samt hverve nye medlemmer/figuranter til HJV 

Øvelse: Øvelse: Øvelse: Øvelse: Hvordan vil jeg komme i kontakt og dialog med så mange som muligt?  

Dette er for at den enkelte sætter sig ned og dedikerer sig til at handle og give den hele armen på dagen. 

 

 15  Afslutning  

Formål: Opsummering og evaluering af aftenens program 
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DAG 2DAG 2DAG 2DAG 2    

Tid Min. Aktivitet Materiale 

1900 10 Velkomst og præsentation, mål og formål  

 20 Siden sidst 

Formål: Hvordan gik det den 7. juni? 

Øvelse: Øvelse: Øvelse: Øvelse: Hvad lykkedes, og hvorfor? Hvad lykkedes ikke, og hvorfor ikke? Deltagerne deles op i grupper (10 min 
+ 10 min fremlægning) 

 

 20 VANER 

Formål: At få klarlagt hvad hvilke vaner der begrænser os i at komme i kontakt og dialog 

Hvad skal der til for at ændre de vaner vi har? 

Øvelse: Øvelse: Øvelse: Øvelse: Nedfæld dine begrænsende vaner (set over mod at hverve medlemmer/figuranter) 

(5 min. + 5 min fremlægning i plenum) 

 

 10  PAUSE  

 60 HVAD GØR VI I FREMTIDEN? 

Formål: At finde nogle konkrete handlingsforslag til hvordan vi bliver endnu bedre til at hverve 
medlemmer/figuranter til HJV. 

ØvelseØvelseØvelseØvelse: Kraftfeltanalyse (først brainstorm, derefter hæmmere og fremmere) Deltagerne deles op i grupper (45 
min + 15 min til præsentation) 

 

 15 Opsamling på øvelsen 

Formål: At konsulenten får de input der kommer fra deltagerne, så de kan videregives til Michael Lancaster 
(Uddannelsesofficer ved HJV SST) 

 

 30  Afrunding og afslutning  
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