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STRATEGI 2020-2024: MOD OG LEDERSKAB
Strategien sætter en fælles retning for De grønne pigespejdere og alt det  
spejderarbejde vi laver for at give flere piger mod og sætte verden i bevægelse. 
Vores strategi er et levende arbejdsredskab, der indkapsler, hvad der lige nu er 
vigtigt for vores organisation. Strategien en fælles retning for pigespejdere, ledere 
og grupper, og forholder sig også til den omverden, vi som korps er en del af og  
vil gøre en forskel for.

Strategien har fire indsatsområder som går igen fra strategien 2016-2020. Alle 
pigespejdere har været inviteret til at komme med input til disse indsatsområder. 
Nedenfor kan du læse lidt nærmere om, hvilke tanker fra pigespejderland, der  
ligger bag strategiens mål for hvert af indsatsområderne.

Hovedbestyrelsen

       PIGESPEJDERE FLYTTER SIG  
Hos De grønne pigespejdere øver vi os på kompetencer i et trygt 
rum, hvor der er plads til at lave fejl. Vi har fokus på kompetencer 
som er relevante i vores spejderliv, men som samtidig er relevante 
mange andre steder i hverdagen, hvad enten det er i familien, i 
skolen eller på jobbet. Det vigtige er ikke kun, hvad vi lærer, men 
også hvordan vi lærer. Derfor reflekterer vi over og sætter ord på, 
hvad vi er gode til. Som pigespejder har du et pusterum i hver-
dagen, hvor du kan reflektere både alene og sammen med andre 
over livets små og store spørgsmål.  

       LEDERE GÅR NYE VEJE  
Spejderledere hos De grønne pigespejdere er uanset alder rolle-
modeller, som spejderne kan se op til og spejle sig i. Rollemodel-
ler, som udfordrer i et passende niveau og tempo. Samtidig udgør 
rollemodellerne det vigtige sikkerhedsnet for spejderne og lærer 
dem at tage ansvar for sig selv og for andre. Vi samarbejder på 

tværs af generationer og det giver inspiration, motivation og gejst 
til at løfte i flok. De, der lægger en frivillig indsats hos De grønne 
pigespejdere, løser mange forskellige opgaver. Sammen finder vi 
den bedste måde at fordele og løse opgaverne på, altid med øje 
for at komme børn og unge til gavn.

       GRUPPER UDVIKLER FÆLLESSKABER  
Grupperne er den vigtigste ramme for pigespejdernes fælles-
skaber. Med pigespejderværdierne som fundament har grupper 
stærke fælles identiteter. Medlemmer henter inspiration udefra for 
hele tiden at sikre en fortsat udvikling af gruppen. Det sker blandt 
andet gennem voksne medlemmer, som er frivilligt engagerede 
andre steder end i gruppen. For at blive ved med at være relevante 
fællesskaber i piger og unge kvinders liv er De grønne pigespej-
deres grupper til stede, der hvor børn og unge er. Det betyder, at 
vi skal skabe nye enheder, grupper eller helt nye måder at skabe 
pigefællesskaber på.

       SPEJDERBEVÆGELSEN SKABER ANSVARLIGE VERDENSBORGERE 
De grønne pigespejdere vil i tråd med de grundlæggende værdier  
i spejderbevægelsen bidrage til arbejdet omkring FN’s Verdensmål. 
Særligt kan vi sætte aftryk gennem vores brug og omtanke for  
naturen, som er en vigtig læringsramme og aktivitetsarena for 
vores spejderarbejde. Vi skal fortsat bidrage til at styrke en  
samfundsudvikling, hvor piger og kvinder tør tage ansvar og 
udvikle deres fulde potentiale. De grønne pigespejdere udvikler 
fremtidens ledere og vi kan gå forrest ved at nytænke lederskab  
– også sammen med andre.

Med Strategi 2020-2024:  
Mod og lederskab sætter 
vi fælles kurs for hele korpset 
og går den samme vej med 
aktiviteter i lokale grupper, 
kurser, events, kampagner og 
partnerskaber. Fordi piger der 
tør, bliver til kvinder der tør  
– og det har Danmark brug for.
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FORSLAG OM STRATEGI 2020-2024: MOD OG LEDERSKAB
Begrundelse
Da De grønne pigespejderes strategi 2016-2020  
udløber foreslås hermed ny strategi.

Stillet af
Hovedbestyrelsen

INDSATSOMRÅDE                 MÅL
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MISSION 
De grønne pigespejdere gør  

piger og kvinder i stand til at  
udvikle og udnytte deres  

fulde potentiale.

    VISION 
Vi giver piger mod, 
og vi sætter verden

i bevægelse.

PIGESPEJDERE  
FLYTTER SIG

Pigespejdere øver  
sig i kompetencer,  
de bruger til spejder  
og i hverdagen. 

Pigespejdere oplever 
nærvær, som skaber  
grobund for refleksion.

LEDERE GÅR  
NYE VEJE

Ledere er rollemodel- 
ler, som sætter retning 
og lærer pigespejdere 
at tage ansvar. 

Alle voksne medlemmer 
løser opgaver, der  
kommer børn og unge 
til gavn.

GRUPPER UDVIKLER 
FÆLLESSKABER

Vi skaber flere  
pigefællesskaber,  
der hvor børn  
og unge er. 

Alle grupper har  
også medlemmer,  
som er engagerede  
uden for gruppen.

SPEJDERBEVÆGELSEN 
SKABER ANSVARLIGE 
VERDENSBORGERE

Alle pigespejdere  
bruger og passer  
på naturen. 

Vi samarbejder om at  
fremme piger og kvinders 
muligheder gennem ny-
tænkning af lederskab.



DE GRØNNE PIGESPEJDERES CENTRE 
Tag på lejr eller weekendtur på et af pigespejdernes egne spejdercentre
Medlemmer af De grønne pigespejdere får altid 20 % rabat når de 
lejer Spejderbakken eller Spejderklinten. Læs mere om faciliteter,  
muligheder og priser på spejderklinten.dk og spejderbakken.dk
 
BOOKING
Både Spejderbakken og Spejderklinten bookes via korpskontoret: 
Booking@korpskontoret.dk

SPEJDERBAKKEN
Øvre er kendt som et lækkert sted at holde kurser og sove inde. Men 
Øvre har meget mere at byde på. Her er også lejrplads, skov, shelters 
og mulighed for at leje en masse udstyr til lejr og aktiviteter.
På Nedre er der også lejrplads samt en hyggelig, klassisk hytte som 
passer både til weekendture og sommerlejre.

SPEJDERBAKKEN, ØVRE
Hytteleje, weekend: 13.000,-
Hytteleje, ugeophold: 25.000,-
Overnatningspris ved mere end 40 personer: 80,- pr. pers.pr. døgn
Spejderbakken, Nedre
Hytteleje, weekend: 2.200,-
Hytteleje, ugeophold: 7.200,-

SPEJDERKLINTEN
Spejderklinten byder på strand og dejlig natur. Når man holder lejr 
her, har man adgang til alle faciliteterne. Dvs. stabshus, toiletbyg-
ninger, shelters, køleskabe og kiosk.
Og prisen er den samme pr. pers., ligegyldigt om man er 10 eller 
1.000 spejdere på lejr.

Lejrplads inkl. stabshus mm.: 65,- pr. pers.pr. døgn. 
Dog min. 900,- pr. døgn 
– 20 % RABAT PÅ DISSE PRISER FOR PIGESPEJDERE.
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