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Her kommer en oppsummering av speideråret som har gått, i regi av Mimes brønn, 

ledertrenerpatruljen i Grenland krets.  Mimes brønn har dette speideråret bestått av Trond 

Engen, Øyvind Danielsen, Therese Nilsen, Hans Eide, og leder Petter Gulbrandsen.  

13/1  Ekstra Lederstart Det var et behov for en ekstra Lederstart, denne ble gjennomført 

av Trond, Hans, Øyvind og Petter, samt Sten Roar fra Risør. Var i Sannidal sammen 

med 17stk deltakere. Flott og litt kaldt arr. ☺  

17.-19./1  Nasjonal ledertrener samling Avlyst  

10/2-20  Trinn 1, modul 1 Vi dro i gang ny runde med Trinn 1 kurs, Herøya kirke. Modul 

1=Speiding og ledelse, sammen med 49 deltakere, stab Trond, Hans, Øyvind, Therese 

og Petter. Staples regning 3400.-   

27/2-20  Trinn 1, modul 3 Planlegging av speideraktiviteter, i Herøya kirke, med stab Trond, 

Hans, Øyvind og Petter. Sammen med 43 deltakere.  

Mars  Så kom Korona /Covid -19 og vi tok en pause i kursene våre… 

18/6-20  Mimes Brønn planleggingsmøte vi møttes fro planleggingsmøte, for å se hvordan vi  

kunne holde kurs igjen høsten 2020. Med Mimes Brønn ved Hans, Trond, Øyvind,  

Therese og Petter. Vi snakket også om rekrutering til Mimes brønn 

7/8-20  Lederstart på Skotfoss Vi har nå fått med oss Anne Bommen og Karoline Sivertsen i 

Mimes Brønn. Det ble gjennomført lederstart med 17 deltakere i flotte omgivelser.  

Takk til 1.Skotfoss som stod for det tekniske.  

16/9-20  Grenland krets Kick off ☺ Her var Mimes Brønn representert og fortalte om videre 

framdrift for kursene våre i covid-19 tiden.   

21/9-20  Trinn 1, modul 2 Uteområde ved Heistad speiderhus. Denne kvelden var det 

speiderprogram og speiderfriluftsliv som var tema. Det var mange (36stk)  

speiderledere som satt rundt i skogen denne kvelden og stekte muffins på  

reflektorovn. Stab ved Trond, Hans, Øyvind, Therese, Karoline, Anne og Petter  

22/10-20  Trinn 1, modul 4 Siste innspurt av Trinn 1 kurset, siste modul i Herøya kirke. Tema  

var trygge speideraktiviteter, det gikk på det fysiske med utstyr og det å være trygg 

 på speidern. Det var 34 deltakere som gjennomførte denne modulen, og fikk da  

godkjent Trinn 1 kurset. Stab ved Trond, Hans, Øyvind, Therese, Karoline, Anne og 

 Petter 

2/11-20  Trin 2, modul 1 Vi startet opp med trinn 2 i Herøya kirke, 26 deltakere og 

smittevern i høysete, med inndelinger i patruljer, felter på gulvet og håndsprit på de 

fleste plasser. Trinn 2 kurset fortsetter i 2021. Stab ved Trond, Hans, Øyvind, 

Therese, Karoline, Anne og Petter 

  Vi fortsetter i 2021 med Lederstart 13/1-21, også videre med Trinn 2 21/1 og 1/3 og 

11/3. ☺  
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Dette er oppsummeringen av året 2020 for Mimes brønn, ledertrenerpatruljen. Dette året har 

vært veldig speiselt pga covid-19/korona, med utsatte kurs og mye fokus på smittevern. Vi 

oppfordrer de lederne som melder på deltakere, til å følge opp sine deltakere, med 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 årets kursrekke har Øyvind, Trond, Hans Therese og Petter stått på som 

veiledere på kursene. Velkommen til Anne og Karoline i Mimes Brønn. 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. 
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