
Vejledning	  til	  at	  være	  frivillig	  for	  	  
Dyrenes	  Venner	  

	  

1. Vær	  opmærksom	  på,	  at	  du	  som	  frivillig	  repræsenterer	  Dyrenes	  Venners	  holdninger,	  og	  ikke	  
nødvendigvis	  din	  egen	  holdning.	  
	  

2. Sæt	  dig	  gerne	  ind	  i	  emnet	  på	  forhånd.	  Læs	  den	  information	  du	  deler	  videre	  til	  andre.	  Del	  aldrig	  
information	  ud	  du	  ikke	  selv	  har	  læst.	  Vær	  forberedt	  på	  at	  diskutere	  mange	  aspekter	  af	  dit	  emne	  
inklusive	  dets	  påvirkning	  på	  dyr,	  mennesker	  og	  miljøet.	  Vær	  opmærksom	  på	  at	  fremhæve	  positive	  

fordele	  ved	  livsstilsændringerne.	  
	  

3. Ved	  messer,	  læg	  mærke	  til	  hvilke	  brochurer	  der	  er	  med	  så	  du	  hurtigt	  kan	  finde	  den	  rette	  brochure	  

som	  samtalen	  handler	  om.	  
	  

4. Sørg	  for	  at	  holde	  bordet	  og	  området	  hvor	  du	  står	  rent.	  Hold	  mad	  og	  drikkevarer	  væk	  fra	  bordet.	  

Hvis	  du	  har	  brug	  for	  at	  spise	  eller	  drikke	  mens	  du	  står	  på	  standen,	  så	  tag	  en	  pause	  og	  træk	  dig	  
tilbage	  fra	  bordet.	  Hvis	  en	  besøgende	  sætter	  noget	  affald	  på	  bordet,	  så	  flyt	  det	  venligt	  og	  enten	  giv	  

det	  tilbage	  eller	  spørg	  om	  det	  skal	  smides	  ud.	  	  
	  

5. Sørg	  for	  at	  have	  behageligt	  tøj	  på.	  Ved	  messer	  og	  andre	  uddelinger	  vil	  du	  typisk	  få	  en	  t-‐shirt	  eller	  

vest	  stillet	  til	  rådighed	  under	  arrangementet.	  Hvis	  du	  er	  en	  fast	  frivillig	  vil	  vi	  sørge	  for	  at	  du	  får	  din	  
egen	  t-‐shirt.	  
	  

6. Vær	  proaktiv.	  Smil	  og	  skab	  øjenkontakt	  når	  besøgende	  går	  forbi	  bordet.	  Vær	  venlig	  og	  spørg	  dem	  
om	  de	  ved	  noget	  om	  din	  sag	  eller	  om	  de	  kunne	  tænke	  sig	  at	  høre	  mere.	  Tilbyd	  altid	  en	  brochure	  
hvis	  den	  besøgende	  virker	  tøvende.	  Mennesker	  som	  ellers	  ville	  gå	  væk	  uden,	  tager	  som	  regel	  imod	  

det	  hvis	  du	  spørger	  dem	  pænt.	  Dog	  skal	  vi	  heller	  ikke	  virke	  anmassende.	  Det	  er	  frivilligt,	  hvis	  folk	  
ikke	  har	  lyst	  til	  at	  snakke,	  hvilket	  vi	  må	  respektere.	  
	  

Et	  tip	  er	  at	  bruge	  sætningen	  ”Har	  du	  lyst	  til	  at	  hjælpe	  dyrene	  med	  en	  underskrift”	  i	  stedet	  for	  ”Har	  
du	  lyst	  til	  at	  støtte	  dyrene	  med	  en	  underskrift”.	  Principielt	  betyder	  det	  det	  samme,	  men	  hvis	  du	  
bruger	  ordet	  støtte	  tror	  folk	  at	  det	  handler	  om	  penge,	  og	  mange	  smutter	  hurtigt	  videre	  inden	  du	  

når	  at	  sige	  resten	  af	  sætningen.	  
	  

7. Ved	  underskriftsindsamlinger,	  husk	  at	  spørge	  om	  vedkommende	  ikke	  har	  lyst	  til	  også	  at	  skrive	  

under	  på	  vores	  andre	  underskriftsindsamlinger.	  
	  

8. Undgå	  at	  gå	  på	  kompromis	  med	  din	  sag.	  Du	  skal	  ikke	  undskylde	  for	  at	  du	  tænker	  på	  dyrene.	  

	  



9. Undgå	  at	  blive	  rodet	  ind	  i	  en	  diskussion	  som	  du	  ikke	  ved	  noget	  om.	  Fortæl	  venligt	  at	  du	  ikke	  ved	  

noget	  om	  emnet,	  men	  at	  du	  meget	  gerne	  vil	  fortælle	  mere	  om	  det	  som	  din	  brochure	  mv	  handler	  
om.	  Skulle	  spørgsmålet	  gælde	  andre	  af	  Dyrenes	  Venners	  så	  henvis	  til	  en	  af	  de	  ansvarlige	  på	  hhv	  
messen,	  kampagnen	  mv.	  

	  
10. Undgå	  at	  blive	  en	  forhindring	  for	  publikum.	  Dvs.	  stil	  dig	  ikke	  mellem	  publikum	  og	  bordet,	  men	  sørg	  

for	  at	  der	  er	  fri	  adgang	  for	  de	  besøgende	  til	  at	  komme	  hen	  til	  bordet	  og	  til	  standeren	  med	  

brochurerne.	  Hvis	  du	  gerne	  vil	  ud	  og	  dele	  brochure	  ud	  på	  gangen,	  så	  sørg	  for	  at	  stille	  dig	  et	  sted	  
hvor	  du	  ikke	  hindre	  folks	  adgang	  til	  vores	  stand.	  
	  

11. Undgå	  at	  bruge	  tid	  på	  at	  diskutere	  andre	  emner	  end	  dyreværn	  blot	  for	  at	  diskutere.	  Vær	  forstående	  
og	  forsøg	  at	  lede	  samtalen	  over	  på	  Dyrenes	  Venners	  område.	  

	  

Vær	  venlig	  –	  vær	  informeret	  –	  vær	  fokuseret	  og	  ikke	  mindst	  vær	  opmærksom	   	  
	  

Tusind	  tak	  fordi	  du	  har	  lyst	  til	  at	  bruge	  din	  tid	  til	  fordel	  for	  dyrene!!	  

	  

Dyrenes	  Venner	  


