Idebank til fadderrekrutteringsuken 8.-15. desember
På lokale samlinger vil brødre og søstre som har meldt seg som ververe få materiell fra SOSbarnebyer: fadderbrosjyre med vervekupong og skisse over en barneby. Dette materiellet vil være til
god hjelp når dere skal spørre noen om de kunne tenke seg å bli SOS-faddere.
Her er har vi samlet noen tips til hvordan du kan bli en god fadder-verver, skissert hvordan
fadderrekrutteringsuken kan se ut hvis du vil gjøre noe ekstra ut av den og her er det også forslag til
innhold i en e-post/ en telefonsamtale/ et takkekort.

Hvordan bli en god fadder-verver?
Selv om brødre og søstre kjenner de potensielle faddere som de henvender seg til, kan det være greit
med noen generelle tips fra SOS-barnebyer.
Vi gir deg her noen eksempler, men hva du ønsker å si i møte med potensielle faddere er opp til deg.
Det viktigste er at du kommuniserer på en måte som er naturlig og komfortabel for deg, og at du
holder budskapet enkelt: Ved å bli fadder kan du hjelpe de barna i verden som er mest sårbare. Øv
deg gjerne litt på hva du skal si, og ha fokus på formålet og de sårbare barna som får hjelp når noen
sier ja til å bli fadder.
Det er i møtet med de sårbare barna vi blir berørt. Derfor kan fortellinger fra Ngabu eller andre SOSbarnebyer om barns behov og hvordan SOS-barnebyer arbeider for å hjelpe de mest sårbare barna,
være en konkret og fin innfallsvinkel når du skal snakke med potensielle faddere. En god dialog er
gjerne lettere å oppnå ansikt til ansikt enn over telefon eller e-post.
Her er noen tips til hvordan du kan møte en potensiell fadder:







Vær tydelig på at du ønsker at de skal bli faddere.
Bygg dialogen på sympati, humor og empati.
Hold deg til et enkelt og konkret budskap. Det er fint hvis de blir berørt. For mye informasjon
kan komme i veien for budskapet og målet ditt om at de skal si ja til å bli fadder.
Overbevis, men gi ikke dårlig samvittighet!
Når du verver faddere til SOS-barnebyer, bruk “SOS-barnebyer” i stedet for “vi"
Skap mentale bilder ved å bruke fortellinger fra andre barnebyer som er i drift. Hver dag gir
SOS-barnebyer trygghet og omsorg til barn, og det er støtten fra faddere som gir SOSbarnebyer muligheten til det. Her er to historier fra barnebyer i Swaziland og Uganda:


Ni år gamle Toby er et av mange barn som nå har et trygt og kjærlig hjem takket være
SOS-barnebyer. Toby bor i en SOS-barneby i Swaziland sammen med sine to
søsken. Moren til barna døde av aids i 2003, det samme gjorde faren tre år senere.
Da tanten ikke lenger klarte å ta vare på dem, ble barna overlatt til seg selv. SOS-mor
Nomsa tar godt vare på Toby og søsknene hans, og i barnebyen får de vokse opp i
trygghet slik at de en dag kan bli selvstendig voksne.



Robert husker ikke mammaen sin. Hun var en ung jente, kidnappet av opprørerne i
Uganda og tvunget ut i krig. Selv etter at hun ble gravid og fødte Robert måtte hun
delta i krigshandlinger. Hun ble drept i et slag, med Robert på ryggen. En soldat fant
babyen på bare tre kilo bundet til morens døde kropp. Han klarte ikke å gå fra det lille
barnet og tok det med seg. Det var umulig å finne slektninger som kunne ta seg av
Robert, og han fikk et nytt hjem i en SOS-barneby. Nå har Robert det bra. Han er
trygg, i en familie som gir ham den omsorgen alle barn har rett til.




Tør å være direkte i spørsmålet om å bli fadder, og spør gjerne flere ganger.
Vær oppriktig i det du sier.

Avslutt samtalen slik at det er naturlig å spørre om han/hun har lyst til å bli fadder. Hvis de
sier ja, er det lurt at de fyller ut fadderkupongen der og da, som du kan ta med å poste. Hvis
de sier at han skal tenke over det, er det lurt å si at du ringer i morgen/over i morgen for å
høre beslutningen. Gi også personen en fadderbrosjyre han kan fylle ut og postlegge selv.
Husk alltid å takke og gi dem brosjyren ”Fadderskap i SOS-barnebyer”.
Bekreft også engasjementet ved å takke på vegne av sårbare barn og ved å gjøre fadderen
oppmerksom på hvor viktig støtten hans/ hennes er og at en fadder forandrer livet til et barn.

Konkrete forslag til gjennomføring av fadderverving i løpet av
fadderrekrutteringsuken
Budskapet er enkelt: bli med å verve en SOS-fadder. Etter lokale samlinger vil søstre og brødre verve
faddere for SOS-barnebyer, og den vil toppe seg med en egen fadderrekrutteringsuke 8. - 15.
desember i forkant av Lysmarkeringene lørdag den 15. desember.
Aktive søstre og brødre spør personer de kjenner om å bli fadder. Målsetningen er å verve en SOSfadder. Tenk ”Kjenner jeg noen som vil gi barn et trygt hjem til jul?” Det er lettere å nå igjennom med
fadderbudskapet overfor folk man kjenner fra før fremfor å bruke tid på nye relasjoner.
For de som ønsker forslag eller inspirasjon til aktivitet i fadderrekrutteringsuken, finner dere forslag til
gjennomføring under. Forslagene nedenfor er derfor ment som veiledning og inspirasjon. De kan også
følges punkt for punkt hvis man ønsker det.

Lørdag 08.12: Forberedelse
o

Gjennomgå vervemateriellet og evt. annen informasjon fra lokale samlinger.

Søndag 09.12: ”Kjenner jeg noen som vil gi barn et trygt hjem til jul?”
o

Sett opp en liste med personer i ditt nettverk som du tror vil være positive til å bli SOS-fadder.
Tenk muligheter og ikke begrensninger. Familie, venner, kollegaer, naboer. Hvorfor tror jeg de
kanskje vil bli fadder?

o

Tenk ut hvordan du vil gå frem for å spørre dem: møte dem personlig, sende en e-post eller
ringe? Fadderskap i SOS-barnebyer er med på å sikre sårbare barn et trygt hjem og et håp for
fremtiden. Det koster kun 250 kroner pr. måned, eller 8,22 kroner pr. dag. Tenk hva det betyr
for barnet!

o

Skap en situasjon som kjennes naturlig for deg. Kombiner det med en kopp kaffe hvis du har
lyst.

Mandag 10.12: Spør dem om å bli fadder!
o

Ta kontakt med personene på listen din. Bruk malen på dialog som du finner lenger ned i
dokumentet her som hjelp hvis du ønsker det.

o

Hvis noen sier ja med en gang, fyll ut fadderkupong der og da, og ta gjerne ansvar for å sende
inn. Gi dem en ”Fadderskap for SOS-barnebyer”-brosjyre.

o

Gi dem som er i tvil tid til å tenke over det dere har snakket om, og si at du kontakter dem
senere denne uka.

Tirsdag 11.12: Forberede lysmarkering til lørdag
o

Trenger Lyskomiteen hjelp? Noe du kan bidra med? Lysmarkeringen på lørdag kommer til å
bli en flott avslutning på fadderrekrutteringsuken! Meld deg hvis du har tid og lyst til å hjelpe til.

Onsdag 12.12: Ta kontakt med de usikre.
o

Ta kontakt med dem du snakket med på mandag, og hør om de har bestemt seg. Vis gjerne til
SOS-barnebyers nettsider www.sos-barnebyer.no hvis de ønsker mer info. Vis også
nettstedet hvor de kan verve seg som SOS-fadder: http://www.sos-barnebyer.no/oddfellowverv-fadder

o

Hvis noen sier ja til å bli fadder, fyll ut fadderkupong der og da, og ta gjerne ansvar for å
sende inn, eller la dem registrere seg på nettstedet. Gi dem en ”Fadderskap for SOSbarnebyer”-brosjyre.

Torsdag 13.12: Dobbeltsjekke tvilerne
o

Noen som du tidligere har kontaktet, som du vil kontakte i dag?

o

Noen du har kommet på i løpet av dagene nå, som du vil kontakte?

o

Noen du vil ønske en god jul og invitere med på Lysmarkering 15. desember?

Fredag 14.12: Takkepost og god jul til alle du har spurt
o

Ønsk dem en god jul og inviter dem gjerne med på Lysmarkering 15. desember.

Forslag til møtepunkter og virkemidler:
Inviter potensielle faddere til samling hjemme eller et annet egnet sted.
Skap en god stemning med fokus på SOS-barnebyer og behovet barn har for hjelp. Bruk dine egne
virkemidler for å skape rette stemningen, men nedenfor er eksempler til inspirasjon:
Bruk brosjyrene og nettsider. La folk få ta vervemateriell med seg hjem og snakke om dette ved
middagsbordet eller over kaffen med ektefelle/barn. Oppfordre dem til å gjøre dette som en
familiebeslutning.
Fortelle historier: Fortell om prosjektet «Sammen for barn i Malawi», om byggeprosjektet i Ngabu
hvor alt skal stå ferdig til neste år, hvilke muligheter det vil skape for barna, og hvor viktig fadderen er
som støttespiller.

Arranger en malawisk aften for venner og familie og snakk om den nye barnebyen i Ngabu. Trenger
dere tips til malawiske oppskrifter, send en e-post til sos@sos-barnebyer.no.
Bruk TV2s Artistgalla som trekkplaster. Invitere alle du verver som faddere hjem til deg for å se
TV2s Artistgalla sammen. Her får alle en bekreftelse på at de har tatt et riktig valg, samtidig som de
lærer mer og blir en mer engasjert fadder. Viktig: fadderskap som verves gjennom Artistgalla vil være
275 kroner per måned, men gjennom Odd Fellow-kampanjen er månedssummen 250 kroner.

15. desember kl. 17.00: Etter endt fadderrekrutteringsuke, hvor vi har rekruttert tusenvis av faddere,
avslutter vi med Lysmarkering på en offentlig plass i lokalsamfunnet hvor Odd Fellow Ordenen har
Ordenshus. Etterpå blir det kaffe og kaker i Odd Fellow-husene for alle som vil, før kvelden rundes av
med TV2s Artistgalla, kl 21.40.

Ønsket resultat etter fadderrekrutteringsuken:


Nye faddere til SOS-barnebyer vil gi sårbare barn muligheten til å vokse opp i et trygt hjem.



Omdømmebygging. Unik anledning til å øke kunnskap om og forståelse for hvem Odd Fellow
Ordenen er, hvilke verdier Ordenen står for.




Stor oppslutning og god stemning på Lysmarkeringen 15. desember.
En positiv opplevelse både for alle brødre og søstre som har jobbet med dette denne uken, og
for alle de som har blitt spurt/har blitt faddere gjennom dette initiativet.

Hjelpetekster til fadderrekrutteringsuken (e-post, telefon og takke-hilsen)

Til e-post:
I tittel-feltet: Vil du være sammen med oss for barn i Malawi?

Hei Jens,
Nå er vi midt oppe i en travel tid, det er mye som skal ordnes, kjøpes, skrives og pakkes inn. Julen
handler mye om familie og samhold, og vi liker å vise at vi er glad i dem rundt oss ved å gi dem gaver
vi tror de vil sette pris på.
Samtidig er det jo sånn at kjærlighet ikke trenger pakkes inn. Derfor har jeg lyst til å spørre deg om du
kunne tenke deg å gi barn mulighet til en kjærlighetsfylt og trygg barndom, ved å bli SOS-fadder?
Vi i Odd Fellow Ordenen skal hjelpe de trengende og oppdra de foreldreløse, og vi har en lang
tradisjon for å gi sårbare barn et nytt hjem. Derfor er vi glade for at vi gjennom samarbeidsprosjektet
”Sammen for barn i Malawi” kan bidra til at barn får et trygt hjem og en fremtid i en ny SOS-barneby i
Ngabu i Malawi. Dette er andre gang Odd Fellow Ordenen i Norge bygger en SOS-barneby. Vi har
bidratt til en barneby i El Salvador tidligere.
Barnebyen i Ngabu vil gi langsiktig hjelp, både til barna som vokser opp i barnebyen og til flere tusen
barn og familiene deres i nærområdet. Barnebyen skal stå ferdig i 2016, men allerede nå er arbeidet
for sårbare familier i nærmiljøet i gang. Hvis du sier ja til å bli fadder for den nye SOS-barnebyen i
Ngabu, støtter du barna som får et trygt hjem og en bedre fremtid gjennom arbeidet til denne
barnebyen. Det hadde vært flott om du valgte å bli fadder.
Blir du fadder nå, gir du barn en julegave som varer hele livet.

Her <http://www.sos-barnebyer.no/oddfellow-verv-fadder > kan du enkelt og raskt bli fadder. Fordi
denne gaven er fylt med kjærlighet og omsorg varer den mye lenger enn de fleste vi pakker inn. Den
varer hele livet.
Lurer du på noe, er du hjertelig velkommen til å sende meg en e-post eller ringe meg på XXXXXXXX.
Vennlig hilsen Kristin
PS. Husk at du som fadder får et skattefradrag på 28 prosent av innbetalt fadderbidrag.

Til telefonsamtale:
Forslag til innhold i telefonsamtalen:
 Vi i Odd Fellow Ordenen har budord som sier at vi skal hjelpe de trengende og oppdra de
foreldreløse, og vi samarbeider nå med SOS-barnebyer gjennom prosjektet «Sammen for
barn i Malawi», hvor vi skal samle inn penger til å bygge en ny barneby i Ngabu i Malawi.


Vi har også tidligere støttet SOS-barnebyer. Vi bygde en barneby i San Vicente i El Salvador,
og nå gjør vi det altså igjen.



Barnebyen i Ngabu vil sørge for langsiktig hjelp til barna som vokser opp i denne barnebyen.
De får et trygt hjem og en ny fremtid. I tillegg får barn og familier i nærmiljøet hjelp og støtte
slik at de også kan skape trygge familier med fremtidshåp.



«Sammen for barn i Malawi» er et stort prosjekt og noe vi er stolte av å være med på.
Barnebyen skal stå ferdig i 2016, men vi trenger allerede fra nå støtte gjennom fadderskap for
Ngabu. Fadderskapene for Ngabu vil gå til familiestyrkende program i lokalmiljøet rundt
barnebyen og til opprustning av den lokale skolen og det lokale sykehuset.



Det er derfor jeg ringer til deg nå. Det hadde vært flott om du valgte å bli barnebyfadder for
Ngabu eller hvis du ønsker å bli fadder for et barn i en annen barneby er det også mulig.



Hvis du har tilgang til internett kan du gå inn på SOS-barnebyers nettsider og registrere deg
som fadder. Hvis du er interessert kan jeg sende deg nettadressen på e-post, hvis du er
interessert? (http://www.sos-barnebyer.no/oddfellow-verv-fadder)



Hvis du ikke har internett, kan jeg godt sende deg vervebrosjyre i posten. Kan jeg få
postadressen din? Du kan også ringe SOS-barnebyer direkte på telefonnr. 02210.



Husk at du som fadder får et skattefradrag på 28 prosent av innbetalt fadderbidrag.



Avslutningsvis: Takk for samtalen enten de velger å bli faddere eller ikke.

Til takkekort eller for å takke på e-post:
Hei Jens,
Tusen takk for at du har skapt trygghet og fremtid for sårbare barn! Det setter både jeg personlig og
SOS-barnebyer stor pris på.
SOS-barnebyer vil sende deg en velkomstmappe som gir deg mer informasjon om fadderskapet ditt.
Du vil også få jevnlige oppdateringer, slik at du kan følge med i det som skjer.
Vennlig hilsen Kristin
PS. For å få skattefradraget på fadderbidraget må du fortelle SOS-barnebyer at du ønsker det. Det
gjør du enkelt her: www.sos-barnebyer.no/skattefradrag eller ringer dem på 02210

