Årsrapport Mimes brønn for 2018
v/Petter Gulbrandsen, leder av Mimes Brønn
Mimes brønn
Her kommer en oppsummering av speideråret som har gått, i regi av Mimes brønn,
ledertrenerpatruljen i Grenland krets. Mimes brønn har som formål og utdanne/lære opp
speiderledere i Grenland krets, etter NSF sin grunntrening. Dette speideråret har Mimes Brønn
bestått av Trond Engen, Carl Magne Isaksen, Kristina Evertz, Hans Eide, og leder Petter
Gulbrandsen. Med god hjelp fra Øyvind Danielsen
19.-21./1- Nasjonal ledertrener samling Knattholmen, Sandefjord. Petter var prosjektleder
2018
for NSF for denne samlingen med ca 50 ledertrenere fra hele landet. Denne
samlingen ble gjennomført som et Mimes-prosjekt. Med Trond, Hans, Therese og
Thomas i staben. Vi var på denne samling sammen med andre ledertrenere fra hele
Norge for mye ledertrenerpåfyll, samt gjennomgang av den «nye» grunntreningen.
5.+9.+18/4- Kart og kompasskurs. Det var egentlig en ramme på ca 20 speidere, men det ble
2018
påmeldt nærmere 40 stk. Det ble da justert litt, med to teori kvelder og en praktisk
kveld i flott vær siste kvelden. Det var 33 speidere som gjennomførte. Med i staben
hadde Petter med seg Trond, Øyvind og Jon Arne Bratland.
21.-23./9- Petter var deltaker på Løft på Gullbekkheia, Mo i Rana. Dette for å få innsikt i nytt i
2018
NSF og oppdatere seg på Patruljen i Samfunnet prosjektet.
Litt om den «nye» grunntreningen:
Vi har ventet litt på at den reviderte grunntreningen skulle bli helt ferdig. Det har
derfor ikke vært kurs i grunntreningen denne våren. Vi har satt sammen dagens
grunntrening med 4 kurskvelder på hver modul(Gjelder Trinn 1 og 2). Trinn 3 er
nesten slik vi kjenner den fra tidligere.
24./9-18
Lederstart Ble gjennomført ved Heistad speiderhus med 36 påmeldte, 27 oppmøtte.
Det ble en flott Lederstart, deltakerne hadde gjennomført Introkurset hjemme, før
de gjennomførte Lederstart sammen denne kvelden. En veldig god start på
grunntreningen, med flere poster og samlinger. Kvelden ble ledet av Kristina, sammen
med Trond, Hans, Carl Magne, Øyvind og Petter
3./10-2018 Trinn 1, modul 1, Herøya kirke. 26 deltakere. Temaet denne kvelden var
speidingens verdigrunnlag og formål, -Ha kunnskap om alle elementene i
speidermetoden, - Ha god forståelse for hva det innebærer å være speiderleder.
Kvelden ble ledet av Petter, sammen med Trond, Hans, Carl Magne og Øyvind
25./102018

Trinn 1, modul 2 Heistad speiderhus. 26 deltakere. Temaet denne kvelden var
- Vite hvorfor vi har et speiderprogram, hvordan dette er bygd opp og hvordan en
kan bruke dette som speiderleder. - Ha forståelse for hvordan og hvorfor friluftsliv
brukes som ramme og metode i Norges speiderforbund. - Vite hvilke retningslinjer
og prinsipper som gjelder for turer i regi av Norges speiderforbund. - Vite hvilken
friluftslivskompetanse en trenger som leder for ulike speideraktiviteter og hvor en
kan finne denne kompetansen. Kvelden ble ledet av Trond, sammen med Hans, Øyvind
og Carl Magne.
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Trinn 1, modul 3 Herøya kirke 26 deltakere. Temaet denne kvelden var
- Vite hvorfor vi har et speiderprogram, hvordan dette er bygd opp og hvordan en
kan bruke dette som speiderleder. - Ha forståelse for hvordan og hvorfor friluftsliv
brukes som ramme og metode i Norges speiderforbund. - Vite hvilke retningslinjer
og prinsipper som gjelder for turer i regi av Norges speiderforbund. - Vite hvilken
friluftslivskompetanse en trenger som leder for ulike speideraktiviteter og hvor en
kan finne kompetansen. Denne kvelden var deltakerne delt inn i småspeider, speider,
rover. Kvelden ble ledet av Petter, sammen med Hans, Øyvind, Trond, Carl Magne.
22./11Trinn 1, modul 4 Herøya kirke 30 deltakere. Temaet denne kvelden var - Kunne
2018
planlegge trygge og sikre speideraktiviteter. - Kjenne til hvilke retningslinjer som
gjelder for aktiviteter og turer i regi av Norges speiderforbund. - Kunne forebygge
og håndtere uønskede hendelser og atferd. Denne kvelden var deltakerne delt inn i
småspeider, speider, rover. Kvelden ble ledet av Petter, sammen med Hans, Øyvind,
Trond, Carl Magne.
Dette er oppsummeringen av året 2018 for Mimes brønn, ledertrenerpatruljen. Den
grunntreningen vi har kjørt på kursene våre i høst, er revidert, så nå har en ny epoke begynt, det
er trinn 1 og trinn 2 som er revidert, trinn 3 er nesten slik den har vært. Vi har jobbet med å
gjøre klart den nye grunntrening, slik at den er klar til bruk nå i 2018/2019. Vi oppfordrer de
lederne som melder på deltakere, til å følge opp sine deltakere, ved at de kommer på kurs, da det
har vært litt frafall på oppmøte. Det har vært mange unge og ofte grupper med deltakere fra de
påmeldte gruppene, dette syntes vi er veldig flott, og håper dette kommer gruppene til gode når
deltakerne bruker det de har lært på kurs i egne grupper . Ved gjennomføring av Lederstart og
4 kvelder på Trinn 1 er det gjennomført 570 timer med kurs, det er flott det !
Ved gjennomføring av årets kursrekke har Carl Magne, Kristina, Øyvind, Trond, Hans
og Petter stått på som veiledere på kursene.
Vil med dette takke alle dere som har vært på et kurs eller arr. som Mimes brønn
har hatt ansvaret for og velkommen tilbake på et annet kurs.
Speiderhilsen
Petter Gulbrandsen
Leder Mimes Brønn
ledertrener patrulja i
Grenland krets
03/01-19 P.G
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