Årsrapport Mimes brønn 2021
v/Petter Gulbrandsen

Mimes brønn
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, Anne Bommen, Karoline Syvertsen og leder Petter
Gulbrandsen. Thomas Lien skulle vært med oss på Trinn 3.
13/1-21
Lederstart Avlyst, da det bare var tre påmeldte. Disse får tilbud ved neste Lederstart.
Avlyst
21/2-21 Trinn 2, modul 2 Vi skulle begynne 2021 med Trinn 2, modul 2, pga situasjonen rundt
covid-19, ble Modul 2, flyttet til neste kursdato, 1/3.
22.-24./1- Nasjonal ledertrenersamling Avlyst i fysisk form. Denne ble digital på datoene 27./1,
21
3./2 og 10/2 Deltakelse fra Mimes Brønn ☺
1/3-21
Trinn 2, modul 2 Avlyst pga situasjonen rundt covid-19
11/3-21
Trinn 2, modul 3 Avlyst pga situasjonen rundt covid-19
Hele trinn 2 er avlyst, og vi håper på å sette opp Trinn 2 til høsten, og begynne med
modul 1, så de som ikke fikk med seg den, kan gjennomføre trinn 2
20/5-21 Lederstart Vi satte opp en lederstart mot sommerferien, håpet dette skulle gå, 14 påmeld
Avlyst
skulle vært ved Almedalshytta. Men vi måtte avlyse avlyst pga situasjonen
rundt covid-19
27/5-21 Redning i vann Vi satte opp emnekurset “Redning i vann” og håpet det skulle være mulig. D
Avlyst
var 14 påmeldte, og skulle vært ved Olavsberget camping. Men vi måtte avlyse avlyst pga
situasjonen rundt covid-19
4-6/6-21 Trinn 3 Dette kurset utgikk, da vi ikke fikk gjennomført Trinn 2.
Avlyst
2/9-21
Grenland krets Kick off ☺ Her var Mimes Brønn representert og fortalte om videre
framdrift for kursene våre i covid-19 tiden.
22/9-21 Lederstart. Da er vi i gang igjen. ☺ 21 deltakere gjennomførte Lederstart ved Herøya
Kirke. Godt veiledet av Anne, med støtte fra Trond, Hans, Øyvind og Petter
6/10-21 Trinn 2, modul 1, Vi hadde ny åpen påmelding til de som ikke var med sist vi begynte
Utgår
Trinn 2, det ble ingen nye, modul utgår. Fortsetter på modul 2, 15/11.
15/11-21 Trinn 2, modul 2 Herøya kirke. Det møtte 17 deltakere som fortsetter på Trinn 2, noen
meldt frafall, de får tilbud om selvstudie. ☺ 2 stk gjennomførte dette. Det ble en artig
kveld med Trond, Øyvind, Hans, Therese, Karoline og Petter fra Mimes Brønn, med
deltakere fra Grenland, Vestfold og Agder krets.
13/12-21 Juleavslutning i Grenland krets, alle fra Mimes brønn var påmeldt. Vi hadde sett frem
Avlyst
til å treffe alle igjen. Men covid-19 satt en stopper for dette.
Dette er oppsummeringen av året 2021 for Mimes brønn, ledertrenerpatruljen. Dette året har også
vært veldig spesielt 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 synes 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, Anne, Karoline 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.
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