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Klar til svar – FAQ om den nye spejdertrøje
I denne version 2 af “FAQ - Klar til svar” har vi samlet de mest stillede spørgsmål siden
beslutning om ny spejdertrøje blev præsenteret. Har du ikke fået læst version 1, kan du
stadig finde den i Dokumentbanken på pigespejder.dk.
OBS. Der er en ændring til version 1 af “FAQ - Klar til svar”: Spejdertrøjen forventes at
komme til salg i sommeren 2020. Hovedbestyrelsen lægger vægt på, at det er vigtigere, at
trøjen er den rette kvalitet, end at den kommer for tidligt til salg. Derfor må vi vente med
tålmodighed lidt endnu.

….

Spørgsmål du får svar på i denne FAQ
Om uniformskjorten og den nye spejdertrøje
1. Har vi hos De grønne pigespejdere stadig en uniform?
2. Hvor længe må vi bruge uniformsskjorten?
3. Hvad med den uniformsskjorte jeg lige har fået i julegave?
4. Hvad er tankerne bag designet af spejdertrøjen?
5. Hvornår skal jeg bruge spejdertrøjen?
6. Hvad skal vi gøre med uniformsskjorten?

Hvad med mærkerne?
7. Dropper vi mærkerne?
8. Hvad skal mærkerne nu, da de ikke må placeres på tøjet?
9. Synes I ikke, det er fedt at være stolt af at få mærker og vise dem frem?
10. Hvad med WAGGGS-mærket og bymærker - hvordan vil man kunne se, hvor vi hører
til?
11. Hvordan ved vi, om spejderne har dolkebevis, når vi ikke længere kan se det på
uniformen?
12. Bliver vi ikke det eneste korps i verden uden en uniform med mærker på?

Beslutningsgrundlag og proces
13. Hvad er HB’s beslutningsgrundlag for at placere mærkerne et andet sted end på
tøjet?
14. Hvordan kan Hovedbestyrelsen tage så vigtig en beslutning “udenom”
delegeretforsamlingen?
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15. Hvilke rapporter er der blevet henvist til i den seneste tid – og hvor kan vi finde dem?

Jeg har stadig spørgsmål
16. Hvordan kan vi komme til at tale med Hovedbestyrelsen og høre nærmere om
beslutningen?

Nogle af spørgsmålene er også delt i den sidste udgave af NEKTAR, hvor Hovedbestyrelsen
besvarede dem.

...

Om uniformskjorten og den nye spejdertrøje
1. Har vi hos De grønne pigespejdere stadig en uniform?
Ja, De grønne pigespejders nye uniform består af; Spejdertrøjen og vores ternede tørklæde.
Vi erstatter uniformsskjorten med spejdertrøjen, når den kommer til salg. Herefter er vores
officielle uniform spejdertrøje og vores ternede tørklæde.

2. Hvor længe må vi bruge uniformsskjorten?
Det er helt op til den enkelte pigespejder. Hovedbestyrelsen håber, at mange har lyst til at
skifte til spejdertrøjen, når den kommer til salg. Det er i praksis en udfasning, og der er
ingen deadline på den. Du kan skifte, når du er klar.

3. Hvad med den uniformsskjorte jeg lige har fået i julegave?
Der er fuld forståelse for, at der er pigespejdere, der lige har fået en ny uniformsskjorte og
pigespejdere, der elsker deres uniformskjorte og ikke er klar til at skifte. Det er helt okay.
Du må bruge uniformsskjorten, indtil det giver mening for dig at købe spejdertrøjen - enten
når du er klar, eller når du er vokset ud af skjorten.

4. Hvad er tankerne bag designet af spejdertrøjen?
Den frivillige arbejdsgruppe arbejder stadig på de sidste detaljer af Spejdertrøjen. Herunder
har arbejdsgruppen beskrevet de vigtigste tanker bag designet. Med forbehold for, at
spejdertrøjen ikke er i produktion endnu, og der derfor stadig kan ske ændringer.
Designet er inspireret af gamle bikerjakker. Spejdertrøjen skal være flot og ikke ligne en
hvilken som helst anden trøje. Desuden er funktionaliteten i højsædet.
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Spejdertrøjen kan anvendes indendørs og udendørs og er funktionel med mange
lommer. Den er anvendelig for børn og voksne. Indvendigt bliver der et mærke til fx
navn, og gruppenavn.

•

Materiale: Spejdertrøjen bliver lavet af en strikket metervare (stof som bruges til
sweatshirts, joggingtøj og lign.), som er 60 % bomuld og 40 % polyester. Der er valgt
en bomuldsblanding, fordi den er karakteriseret ved at være billig, behagelig, åndbar
og samtidig slidstærk.

•

Funktion: Til spejdermøder skal trøjen være praktisk og behagelig at have på. Den
kan bruges hele året. I forbindelse med bål skal trøjen kunne tåle nogen varme uden
at smelte eller blive for varm. Derfor er det vigtigt, at hovedvægten af materialet er
bomuld.

•

Pasform: Børnestørrelserne bliver en unisexmodel. Størrelser fra ca. 14 år/xs og op
kommer i to modeller. En taljeret model og en unisexmodel. Trøjen bliver en smule
længere, end tegningen angiver.

•

Skrå lynlås: Spejdertrøjen kan lynes helt op i halsen eller bruges åben. Når den er
åben, falder den pænt til siderne og giver mulighed for at have spejdertørklædet
ovenpå i stedet for under kraven.

•

Grøn farve: Spejdertrøjen bliver ensfarvet grøn. De mørkere detaljer på tegningen er
alene for at illustrere pasformen.

5. Hvornår skal jeg bruge spejdertrøjen?
Når spejdertrøjen bliver sat til salg, bliver den De grønne pigespejderes officielle
beklædning - vores nye uniform sammen med vores ternede tørklæde. Det betyder, at du
skal bruge spejdertrøjen på alle de samme tidspunkter, som du bruger uniformsskjorten i
dag (til spejdermøder, på ture, på lejre osv.). Det er håbet, at flere får lyst til at bruge
spejdertrøjen også uden for spejdertiden. Spejdertrøjen får et simpelt praktisk udtryk som
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også kan bæres på andre tidspunkter i vores liv – for eksempel i skole, på arbejde, i skoven,
ja lige når du har lyst til stolt at vise, at du er grøn pigespejder.

6. Hvad skal vi gøre med uniformsskjorten?
Det er helt op til den enkelte, hvad hun har lyst til at gøre ved sin gamle uniformsskjorte,
når hun skifter til spejdertrøjen. Nogle har måske stadig lyst til at bruge den på lejre og
bruge spejdertrøjen til de ugentlige møder. Der er også pigespejdere, der allerede er
begyndt at finde på ideer til, hvordan de kan sy uniformen om til for eksempel en nederdel,
taske eller computersleeve. Du kan også gemme uniformen i din mindekasse.

Hvad med mærkerne?
7. Dropper vi mærkerne?
Nej, bestemt ikke. Den grundlæggende tilgang med, at en pigespejder dygtiggør sig og
modtager et mærke som bevis på det, hun har lært, er fortsat en af grundstenene i vores
spejderarbejde. Der er blot et ønske om, at spejderne også kan vise dem stolt frem uden for
spejder. Forskellige mærker kan placeres forskellige steder. Tænk for eksempel over, hvor
de enkelte mærker kunne blive en god samtalestarter, og tag så mærket med derhen - også
udenfor spejder.

8. Hvad skal mærkerne nu, hvor de ikke må placeres på tøjet?
Vi skal begynde at finde nye spændende steder at præsentere vores mærker. Når
spejdertrøjen er til salg, skal den ikke have mærker på.
Til at hjælpe dig i gang med at tænke på nye steder, som kan give mening for dig, så er der
udviklet et aktivitetsforløb, der egner sig til et spejdermøde. Med input fra boblerne på
Nyborg Strand kurset og de gode idéer, som er blevet sendt ind til info@pigespejder.dk frem
til 1. marts 2020, bliver der udgivet et Inspirationskatalog, hvor du kan se, hvor andre
pigespejdere vil sætte deres mærker. Får du selv en bedre idé, er du meget velkommen til at
placere mærkerne der. Så længe det ikke er på tøjet, er det kun fantasien der sætter
grænser - og det skal give mening for dig, for det er dig som stolt skal vise dine mærker
frem i dit liv.

9. Synes I ikke, det er fedt at være stolt af at få mærker og vise dem frem?
Jo, helt bestemt – og det skal vi blive ved med. Generelt er spejdere rigtigt gode til at være
sammen, og det er en klar opfattelse, at pigespejdere gerne vil fællesskabet. Når der
alligevel bliver sagt, at mærkerne kan være ekskluderende, handler det i høj grad om dem,
der ikke har valgt vores fællesskab til endnu, kan have svært ved at forstå os.
Hovedbestyrelsen synes, det er så fedt at være pigespejder, at de håber, at det bliver meget
lettere for nye spejdere at komme med ind i fællesskabet.
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10. Hvad med WAGGGS-mærket og bymærker - hvordan vil man kunne se, hvor vi hører til?
Den nye spejdertrøje bliver uden mærker. Det gælder også WAGGGS-logoet, bymærker og
regionsmærker. Der er heldigvis mange gode muligheder for at vise sine tilhørsforhold.
Mange grupper har allerede T-shirts, kasketter, bøllehatte, regnjakker og tasker, hvorpå der
står gruppenavn og/eller region. Derudover arbejdes der på at få endnu mere logotøj, også
WAGGGS’ egne logovarer, til salg i 55°NORD.

11. Hvordan ved vi, om spejderne har dolkebevis, når vi ikke længere kan se det på
uniformen?
Erfaringen er, at lederne ofte kender deres spejdere så godt, at de ved, hvem der har taget
dolkebeviset. Flere ledere nævner også, at det altid er en god idé at spørge spejderen, hvis
du ikke kender hende, fordi der er stor forskel på, hvordan spejderen har taget dolkemærke
hjemme i gruppen.

12. Bliver vi ikke det eneste korps i verden uden en uniform med mærker på?
Nej det gør vi ikke. Der er mange forskellige traditioner for uniformer og særligt mærkernes
placering verden over. I lande som USA, England og Hong Kong afhænger uniformens
udseende af ens aldersgruppe, og man skifter uniform alt efter, hvor gammel man er. Fælles
for alle er dog, at ingen har mærker på deres uniform. I stedet viser de deres mærker frem
på andre måder, fx på et skærf eller en vest, der udelukkende bæres ved særlige
arrangementer. I Australien og Irland har spejderne en T-shirt, hvor der ikke sidder mærker
på. I Pakistan og Indien bæres mærkerne ikke på uniformen, men på deres “dupatta”, der er
et tilhørende tørklæde. Bare for at nævne nogle få eksempler.

Beslutningsgrundlag og proces
13. Hvad er HB’s beslutningsgrundlag for at placere mærkerne et andet sted end på tøjet?
Hovedbestyrelsen har arbejdet med beslutningen i flere år. Det er en politisk strategisk
beslutning, der har rod i både undersøgelser, samtaler med endnu-ikke pigespejdere og
deres forældre, med eksisterende pigespejdere, og er én knap ud af flere, som
Hovedbestyrelsen skruer på for at gøre vores fællesskab attraktivt for endnu flere piger –
også dem, der i dagslet ikke har overvejet, at de kunne blive pigespejdere.
Herunder er beslutningsprocessen beskrevet ud fra en tidslinje, som giver indblik i, hvilke
tanker der har været undervejs i processen. Find stort billede af overblikket i
Dokumentbanken på pigespejder.dk (åbner pdf).
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14. Hvordan kan Hovedbestyrelsen tage så vigtig en beslutning “udenom”
delegeretforsamlingen?
På Delegeretmøde i 1988 blev det besluttet at ændre vedtægterne, så det er
Hovedbestyrelsen, der har opgaven med at træffe beslutninger om uniformen. Tidligere
havde man et ”Uniformsdelegeretmøde”, men med vedtægtsændringerne bad
delegeretforsamlingen Hovedbestyrelsen løse opgaven med uniformen fremadrettet.
Hovedbestyrelsen er valgt til at træffe både lette og svære beslutninger, og alle beslutninger
træffes ud fra visionen og en overbevisning om at gøre det bedste for De grønne
pigespejdere. Ikke mindst på den lange bane.

15. Hvilke rapporter er der blevet henvist til i den seneste tid – og hvor kan vi finde dem?
På pigespejder.dk/ny-spejdertroeje er der en oversigt med alle undersøgelser, der har været
nævnt i debatten. Det er vigtigt at understrege, at undersøgelserne har været brugt som
inspiration, men beslutningen er en politisk strategisk beslutning, som Hovedbestyrelsen
har truffet for at sikre, at korpset kan få en større betydning i mange flere pigers liv.

Jeg har stadig spørgsmål
16. Hvordan kan jeg komme til at tale med Hovedbestyrelsen og høre nærmere om
beslutningen?
Mange stillede spørgsmål og deltog i samtalen, da der var chat i regionernes Facebookgrupper i december 2019. Hovedbestyrelsen kommer også meget gerne på besøg i
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regionen. Mange besøg er allerede enten afholdt eller planlagt. Kontakt din regionsledelse
med en forespørgsel (find deres mail her: www.pigespejder.dk/omos/organisation/regionsledelser/) eller send en mail til info@pigespejder.dk, så sender
Korpskontoret din henvendelse videre til rette region.
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