Skabelon til forældremail

Nyhed – De grønne pigespejdere får en spejdertrøje
Kære forældre
Nogen har måske allerede hørt om det via de sociale medier, men for en god ordens
skyld, så får I denne mail, så alle har den samme information.
På det årlige lederkursus, Nyborg Strand Kursus, fik vi nyheden, at De grønne
pigespejdere udfaser den grønne spejderskjorte og implementerer en grøn spejdertrøje i
stedet. Den kan du se nederst i mailen.
Det er vigtigt at sige, at det er en udfasning, og der er ingen tidshorisont sat på. Ingen
forventer, at alle tager spejderskjorten af og tager spejdertrøjen på fra den ene dag til
den anden. De spejdere, som har den grønne spejderskjorte i dag, er meget velkomne til
at bruge den indtil det giver mening at købe ny – den nye bliver da blot spejdertrøjen.
Salget af spejderskjorten stopper først når spejdertrøjen er klar til slag. Det forventes at
blive i foråret 2020 – I hører nærmere, når den er på markedet.
Fremtidens grønne pigespejdertøj, bliver altså den grønne spejdertrøje og vores ternede
tørklæde.
Spejdertrøjen er uden mærker
Noget andet, som er ekstra nyt, er at vi fremover ikke har spejdermærker på vores tøj. Vi
skal altså ikke sy mærkerne over på spejdertrøjen.
Mærkerne mister ikke deres værdi på nogen måde – tværtimod. Vi får stadig mærker til
spejder, når vi har lært noget nyt, der er bare fremover ikke et bestemt sted, vi skal sætte
dem. Det bliver nu op til den enkelte spejder, hvordan hun har lyst til at vise sine mærker
frem, så længe det ikke er på vores tøj.
De grønne pigespejdere er i gang med at udvikle et inspirationskatalog i samarbejde med
en masse spejdere og ledere med gode idéer, som kan give inspiration til, hvordan
mærkerne kan vises frem. Men alle idéer er velkommen og intet er forkert, så længe de
ikke syes på vores tøj. Et par idéer, som allerede bliver nævnt kan være, at lave en collage
af mærkerne i en ramme til værelset, eller at dekorerer en taske eller mulepose med
mærkerne, som man kan tage med sig. Rammerne er frie og får I eller jeres spejdere en
god idé, glæder vi os til at høre om den, så vi alle kan blive inspireret til, hvordan vi kan
vise vores mærker frem – mærker vi er stolte af, og som vi også synes skal være mulige at
vise til omverden, også i ikkespejder-relaterede situationer.

Baggrund for beslutningen
Beslutningen om implementeringen af spejdertrøjen uden mærker er taget på
hovedbestyrelsesniveau. Den er taget fordi De grønne pigespejdere ønsker at have en
mere tidssvarende, uformel og praktisk spejdertrøje. Mærkerne flyttes, fordi De grønne
pigespejdere vil åbne vores fællesskab, så endnu flere piger og nye frivillige også kan se
sig selv være en del af pigespejderfællesskabet helt fra første møde med os. Vi gør os
mere imødekommende for endnu-ikke spejdere – store som små.
Spørgsmål eller tanker
Som sagt får I denne mail, så I alle kender til nyheden om spejdertrøjen. Så snart salget
går i gang, får I selvfølgelig besked og muligheden for at købe den, men det er en
udfasning og forandringer tager tid – det er vi alle klar over. Når det er sagt, så glæder vi
os til at til implementere spejdertrøjen og mærkernes nye placering sammen med jer.
Der er udviklet et Q&A-dokument, som er vedhæftet i denne mail. Her kan I finde svar på
nogle af de gængse spørgsmål, I måske har, men skriv endelig, hvis der er noget I er i
tvivl om, eller har nogle tanker, som I har brug for at lufte – så finder vi svaret, hvis ikke
vi har det selv. Kontakt gruppeleder [indsæt navn] på [indsæt mail eller telefonnummer].
Vi håber I sammen med os vil tage godt imod den grønne spejdertrøje.
Spejderhilsner fra
[Indsæt navn(e)]

