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Værktøj for medlemsvækst – perlesystemet. 

Baggrund:  
Efter at have lavet FDF i et halvår i FDF K9 Nørrebro under fanfaren: ”Vi laver gode møder uanset, om der 
kommer for 2-12-20 børn” undrede vi os over, hvorfor børnene ikke inviterede deres venner med til at 
prøve FDF. Kredslederen tog sig sammen og spurgte, hvortil børnene svarede, at det var så godt at de ikke 
gad have dem fra klassen med: ”der bliver bare ballade” – ”Det er sjovere, når det bare er os”. 
 
Vi var chokeret på den gode måde over børnenes logiske logik, men som genopstartet kreds anno 1/8-2014 
med kun 10 børn og 8 sammenbragte voksne kunne vi ikke leve med status quo rent 
medlemsvækstmæssigt. Derfor introducerede vi perlesystemet, hvorefter perlesystemet kørte i en 
tidsbegrænset periode, fra marts frem til sommerafslutningen i kredsen.  
 
Perlesystemet:  
Perlesystemet er en kollektiv konkurrence lederne introducere for at få børnene til at overskride sig selv og 
tænke med på at invitere deres bedste venner med til at prøve FDF. 
 
Hver gang til mødet startede vi med en sang i FDF K9, hvorefter vi tog flasken frem og gav ungerne perler: 
2 perler får at møde op. 
1 perle for hvert afbud lederne har modtaget på telefon, sms, mail, facebook. 
3 perler, hvis de har en ven med. 
3 perler hvis man er den nye de første 3 gange. 
à Perlerne puttes i en kollektiv fælles gennemsigtig flaske med 3 streger på malet. 
 
Lederne forklare hver gang at: 
3 præmien er en (nederen/støvet) tur på borgerservice – markeret ved en streg på flasken. 
2. præmien er en kendt (fed) ting, som børnene bare må vinde:  
Eksempelvis filmaften med slik eller en tur i klatreparken – find selv på jeres egen præmie. 
1. præmien er den kendte fede ting + en overraskelse: Vi tog i klatreskoven ved Carlsberg på vej til 
sommerweekend afslutningen.  
 

Det vigtigste er, at børnene vinder – og at de gør de kollektivt!    
Er der bare et par stykker, der begynder at invitere nye børn med, sker der noget interessant i gruppen og 
for gruppedynamikken. De stolte og modige børn bliver således konkrete ambassadører for FDF. 
Lederne kan nu spørge indtil, hvad det vil sige at være vært for en aften for en ven - at tage ansvar for 
kammeratskabet – og at alle er velkomne og kan byde ind med noget til vores fællesskab. 
Derudover er det løbende vigtigt at snakke om, hvorfor det er sjovt, at der kommer lidt flere til FDF. 
 
Vi mente selv, at vi havde gode møder i forvejen og med perlesystemet gik vi fra 10 til 19 børn over de fire 
måneder – og havde en skøn tur i klatreskoven. Det vigtigste var at få gang i samtalen om at invitere venner 
med og få fundet stoltheden frem i børnene over det at gå til FDF – så nogle flere børn bliver det over 
årene. Vi sendte naturligvis også en mail forældrene på klasseholdet, og fortalte at vi havde 10 glade børn 
men godt kunne bruge 5 mere.  
Det gjorde samtidig lederne skarpere at have en fast opstartsrutine, hvor vi var forberedte på at nye børn 
kunne bidrage(3perler) fra dag et og takke den der havde taget en ven med foran gruppen.  


