
1956
1956 är ett stillsamt år, åtminstone om man läser årsrapporterna. Inga läger är rapporterade detta
år. Barbro Jeppsson håller i blåvingarna och Gurli Svensson i flickscouterna. Blåvingarna är i
Påarps småskola medan flickscouterna flyttar till IOGT´s lokaler vid Landsberg.
En scoutupptagning sker den 22 februari i Frillestad kyrka av Marianne Åkesson från
Landskrona Kyrkliga Scoutkår. Kommunister Sture Lindblad höll i den religiösa delen.
Gurli Svensson deltager på scoutkonfirmationsläger på Frustunaby den 14 juni-15 juli. Detta
var den första flickscoutkonfirmationen i SFS räkning. På sin fritid på Frustunaby tillbringade
hon tillsammans med flickorna. De rodde på den vackra sjön Frösjön. Under lägret besökte man
Erik von Rosen på Rockelsta. Här dansade
man och åt på midsommarafton. Gurli
Svensson deltager som husmor på en
blåvingekurs den 20-30 juli på Frustunaby.
På hösten 1956 tar Barbro Jeppsson över
Påarps Flickscoutkår. Terminen startar
senare detta år, inte förrän den 7 november.
Ledare för blåvingarna är nu Birgit Jönsson
och Eva Persson och för
flickscoutavdelningen tar Barbro Jeppsson
över ansvaret. Gurli Svensson sitter kvar i
distriktsstyrelsen även detta år.
Man inför också en annan tradition som än
idag lever nämligen den att sälja adventskalendrar, det blev blåvingarnas uppgift. Den 10, 13,
14 december har man julaktiviteter i kåren.

1957

Februari
1957 är däremot ett aktivt år, allt enligt kårrapporterna. Den 3 februari deltager en på
Distriktsmötet. Den 23 februari deltager nio stycken på distriktets Thinkingday firande i
Landskrona. Kåren växer igen efter några års stiltje. Under våren anordnar man en kostymfest.

April
I april säljer kåren sin stuga till IOGT. Flickscoutupptagningen sker den 7 april av Ingegerd
Olsson i Välluvs kyrka. Pastor Bengt Blomkvist höll i den kyrkliga biten. Efter upptagningen i
kyrkan blir blåvingarna upptagna i Folkets hus där man också anordnar en Påskbasar med
samkväm. Man hade fått kakor skänkta av bagaren i byn, Jöns-Oskar Andersson. Flickscouterna
uppförde ett sagospel om Askungen och blåvingarna ett om Nasse spargris.

Juni
Distriktetslägret Bäckhall, med 6 deltagare ifrån kåren kanske är ett av de mest spännande läger
med oväder. Åska och regn var inte det enda som hände på lägret utan man sprängde gamla
minor utanför Simrishamns hamn. Kan det bli mer spännande? Temat på Lägret handlade om
Baden Powell. Lägerchef var Ingegerd Olsson och 117 stycken deltog. Lägret ägde rum den 26
juni till den 5 juli.

Bild 1 Frustunaby



Augusti
Under sommaren åker Barbro Jeppsson på kurs för att utveckla sig i ledarskap, psykologi och
föreningsteknik. Kursen var förlagd på Pigespejdernas gård i Snekkersten i Danmark den 2-9
augusti. Man tältade och enligt gamla tidningsurklipp kan man förstå att de hade haft mycket
roligt. Det hela arrangerades av SFS. Under 1957 tillverkade flickscouterna en ryamatta som
senare lottades ut. De insamlade pengarna gick till Treklöveraktionen. Den 29 augusti började
kåren höstterminen med ett hedersmöte och efter detta möte hade man ett kårmöte i skolans
trädgård. Höstens arbete skulle gå ut på att klara så många klassprov innan den 1 november.

September
Från detta år kan vi läsa i en loggbok att man den 15 september hade en spännande
spårövningstävling. Den handlade om gudarna som hade festat för mycket på mjödet och blev
lite på lyran. De hade glömt en massa saker ute i skogen vilket det gällde för patrullerna att
hitta. Efter detta gällde det att tillverka sin egen gud av stenar. Denna tävling vanns av patrullen
Svanen med 115 poäng. Tävlingen ägde rum på Välluvs Boställes skog.

Oktober
Den 19-20 oktober beger sig flickscouterna till Boserup för en övernattning. 25 stycken deltog
och Barbro Jeppsson var lägerchef. Det skall finnas en film från detta läger enligt gamla
rapporter men var den är vet vi tyvärr inte.

November
Vid distriktets ledardagar på Jaegergården den 23-24 november deltager tre stycken från
scoutkåren.

December
Höstens upptagning sker den 7 december i Påarps småskola av Barbro Jeppsson. Under denna
korta hösttermin tillverkar man julsaker. Den 10 december går några flickscouter med i
Luciatåget vid den kyrkliga ungdomskretsens fest i Frillestad. Flickscouterna går också Lucia
den 12 december för de gamla på Välluvs ålderdomshem. Om detta är första gången vet vi ej
men det är i alla fall den först dokumenterade.
Under 1957 sitter fortfarande Gurli Svensson i distriktsstyrelsen. Kåren har 27 medlemmar.

1958

Januari
1958 blåser det nya vindar i kåren. Kåren börjar få en struktur liknande den som vi har idag.
Hela scoutkåren håller till i Påarps småskola. Den 9 januari blev flickor från 14 år inbjudna till
nötknäpparafton i Brokiga kabinettet d.v.s. kårledarens "bästa rum".
Den 16 januari har man ett kårmöte där blåvingeledare Birgit Jönsson närvarade. Hon följde de
flickor som stod i tur att gå över till flickscouterna. Eva "kvisten" Törnkvist läste scoutlagen
och för varje punkt tände en flickscout ett ljus. Sen fick ömfotingarna komma fram och stå
framför ljusraden. Där hälsades de välkomna av kårledaren och de fick byta ut
blåvingehalsduken mot flickscoutslipsen.
Den 23 januari får kåren besök av Inga-Lisa Paulsson från Ramlösa. Hon visade bilder och
berättade om sin resa till Amerika.



Februari
Den 6 februari har hedersrådet ett möte. Hedersrådet bestod av de äldsta flickscouterna. På
Distriktsstämman den 9 februari på Helsingborgs scoutgård valdes Gurli Svensson och Barbro
Jeppsson in i distriktsstyrelsen.
Den 22 februari kl 19.00 firades Thinkingday i Gustav Adolfs kyrka i Helsingborg. Nästan hela
scoutkåren var där tillsammans med resten av distriktet. Första talade prästen Allan Johansson
om Thinkingday, tänkardagen, Flickscouternas dag. De enda seniorscouterna som blev invigda
var ifrån Påarp. Efter ceremonin var det saft och fastlagsbullar i församlingssalen. Flickorna
passade på att titta på lokalerna som scouterna använde där och blev mycket avundsjuka. Efter
en del sånger fick en från varje kår och en från blåvingeringen gå fram och lägga ett bidrag till
Treklöverinsamlingen. Från Påarp var det Karin Andrén för scouterna och Ann-Christin
Jönsson från blåvingarna som gick fram och lade pengar. Thinkingday firandet avslutades kl
21.30.
Ur en loggbok kan man läsa hur ett patrullmöte gick till. Tonen är ibland lite rå men den är
hjärtlig. I loggböcker skriver man ofta sina smeknamn vilket ibland är mycket svårt att tyda
efter några år. På patrullmötet den 27 februari hos Agneta skriver man följande: Hej! Här är vi
igen. Vi är hos Agneta och vi började kl 18.00. Alla var där. Till och med Eva kom i tid! Det
var nog första gången! Tack vare denna lilla kommentar kan man ju föreställa sig hur det gick
till på de andra patrullmötena. Det är också kul att läsa hur aktiva patrullerna var och hur man
försökte att göra det spännande på varje patrullmöte. Denna patrullkänsla har nog försvunnit
idag. Idag är det mer en avdelningskänsla istället. Det är också synd att patrullmedlemmarna
inte träffas tillsammans utanför scoutmötet på scoutlokalen.

Mars
Den 11 mars bildades kårens första föräldraförening, detta efter ett initiativ av Einar Svensson.
Dess första ordförande blir Gösta Hansson och sekreterare blir Maja Törnkvist. Den 23-24 mars
åker två stycken till Stockholm för att deltaga på förbundsstämman.

April
Kåren får besök av SFS konsulent för seniorscouting, Margareta Broon den 22 april och då fick
endast flickor över 14 år deltaga. Under april månad säljer kåren 300 lotter i ett TV-lotteri.

Maj
Under maj månad deltager 13 flickscouter i en 6 timmars sjukvårdskurs som anordnas av Röda
Korset. Den 4 maj har kåren en utflykt till Välluvs Boställes skog där man har
pinnbrödsbakning. Den 15 maj deltager Påarps Flickscoutkår på patrulltävlingarna på Boserup
och patrull Spoven tager en hedrande 8:e plats. Vid tävlingarna deltog över 40 patruller i ett
mycket dåligt väder. Årets blåvingeupptagning sker den 18 maj i Saxtorp av Ingegerd Olsson.
Vid denna invigning deltager 115 stycken blåvingar från hela distriktet. Trots dåligt väder
genomför man olika prov. Man är uppdelade i olika grupper och döper dem efter olika trädslag.



Juli
Den 2-8 juli åker Siv "Sippå"
Pålsson till Lemshaga för att deltaga
i en allt-i-ett-kurs. Som första
scoutledare i Påarps Flickscoutkår
åker Barbro Jeppsson till Granstanda

i Gästrikland för att deltaga på seniorscouternas
Gilwellkurs i regi av Sveriges Scoutförbund och
Sveriges Flickscoutförbund. Detta sker den 6-12
juli. Dock slutför hon icke kursen vilket innebär att hon aldrig fick några insignier.
Under sommaren beger sig flickscouterna till Domsten på läger. Tiden är den 16-22 juli och 22
deltager i detta utomhusläger. Då Helsingborgs Dagblad besökte dem serverades det korv med
mos och rabarberkräm till efterrätt. En av programpunkterna var simövningar. Vädret var inte
bra men i loggboken står det att det inte spelade någon roll för man hade kul ändå. Andra kvällen
blåste Svärdbärarnas tält ner. Dagen efter ordnade man ett nytt tält och allting var åter bra.

September
Den 13-14 september arrangerade Barbro Jeppsson tillsammans med Hälsingkrona och Kulla
Scoutdistrikt ett seniorting på Boserup. Hela 80 seniorscouter varav fem stycken från Påarp
deltog i detta arrangemang. Det börjar i partystil och det hela slutar med att man bildar olika
kommittéer. Detta var ett steg i samarbetet mellan flickor och pojkar. Detta seniorting finns än
idag så det måste ha varit en bra idé och ett lyckat arrangemang från början.

Oktober
Höstens läger för flickscouterna och seniorscouterna ägde rum den 18-19 oktober på Boserup
med 27 deltagare. Lägeravgiften var tre kronor. Under lägret gjordes olika klassprover. I 1:e
klassprovet skulle man tillverka en bår och man skulle redovisa lite om sjukvård. De andra fick
gå igenom stjärnorna och om kartan och kompassen. Kvällen avslutades med ett ljusspår efter
marschaller. Vid varje marschall fanns det en punkt ur scoutlagen. Det hela avslutades i en
halvcirkel och med att två stycken invigdes till scouter. Taptot gick kl 23.30 vilket innebar att
det skulle vara tyst vilket inte skedde, detta enligt loggboken. Men detta tillhör scoutlivet.
Söndagens aktiviteter ägnades åt ett familjespår där seniorscouterna stod på kontrollerna. Lägret
avslutades med kaffe med dopp tillsammans med familjerna.

Bild 2 Flickscouterna på läger i Domsten 1958



November
Vid ledardagarna i Hittarp den 22-23 november förs en
diskussion om en ny organisation för seniorscouterna vilket
skulle innebära samscouting mellan flickor och pojkar. Många
kårer hade redan infört detta och de kårer som inte redan hade
gjort det rekommenderades av förbundet att göra så inom ett till
två års tid. Detta var kanske ett naturligt steg för flickkårer och
pojkkårer som hade samma lokaler. Eftersom pojkscouterna
tillhörde ett annat scoutförbund i Påarp så skedde ingen
samverkan på seniorscoutnivå. Under helgen utbyttes
erfarenheter och tips med varandra. På en bild i HD kan vi se
Siv Pålsson visa upp en del julsaker som man hade tillverkat. 6
stycken från kåren deltager på ledardagarna.

December
Den 12 december har kåren Luciafest i Välluvs ålderdomshem. Den 14 december har man
luciafest i Folkets Hus. Man går Lucia den 17 december på Kropps ålderdomshem.

1959

Februari
Den 8 februari åker Barbro Jeppsson på Hälsingkronas årsmöte i Maria församlingssal. Den 24
februari genomförs det en maskerad i gamla småskolan. Denna maskerad står omtalad i en
loggbok och av den kan man förstå att ett visst spöke deltog till allas förskräckelse.

April
I samband med att kåren genomför en ny organisationsplan den 12 april blir Karin Hansson ny
kårordförande efter Barbro Jeppsson. Kassör blir Eva Persson och sekreterare blir Lars Pålsson.
Lars Pålsson blir den första mannen i kårstyrelsen. Den 12 april besöker konsulenterna
Margareta Broon och Karin Sandes kårens ledare. Den 11-12 april åker ledarna på kurs i Gustav
Adolfs församlingshus.

Maj
Detta år deltager kåren i patrulltävlingarna vid Boserup den 7 maj. Upptagning för blåvingarna
sker den 24 maj i Vidröra skog i Tågarp. Att blåvingarnas upptagning var speciell finns det
glada bildbevis på. 160 stycken blåvingar från hela distriktet deltager på detta arrangemang.
Temat eller sagoberättelsen var Rödluvan och vargen.
I en tidningsartikel efter upptagningen får Barbro Jeppsson och Siv Pålsson en stor eloge för ett
fint genomfört program. Upptagningen för flickscouterna och seniorscouterna sker den 14 juni
i Välluvs kyrka av J Olsson från Landskrona. Under detta år jobbar Stödföreningen hårt med
att skaffa nya lokaler. Man ordnar fram ritningar till en nybyggd scoutstuga.

Juni
Stödföreningen planerade och genomförde en sommarmarknad tillsammans med IOGT´s
avdelning i Påarp. Denna sommarmarknad skedde den 14 juni på Stengården. Styrelsen i Påarps

Bild 3 Artikel i Helsingborg Dagblad



Flickscoutkår hade två styrelsemöten under året. Detta kan jämföras med dagens tio kårmöten
där alla kårens ledare är samlade. Därmed inte sagt att de får mer gjort för det.

Juli
Under sommaren deltager tio stycken varav tre ledare på Västgötaresan. Resan dit skedde med
tåg. Lägret var ett förbundsläger som ägde rum mellan den 31 juli-10 augusti. Lägerplatsen var
Öijared vid Sävelången, 15 km från Alingsås. Här deltog 3 400 scouter varav 400 stycken var
utländska gäster från 14 nationer. Lägeravgiften var 70 kr vilket skulle motsvara ca 594 kr i
dagens läge. Lägerchef var flickscoutchefen Märta Norrman.

September
Under året gick en hel del ledare kurser i Hittarp den 19-20 september. Höstterminens läger
sker på Boserup den 3-4 oktober. Här deltager 30 stycken varav tre ledare. På söndagen ordnas
en familjedag.

Oktober
Vid det stora "tre distriktsmötet" den 18 oktober i Maria församlingssal omvaldes Barbro
Jeppsson till sekreterare i Hälsingkronas Distrikt. Hårda diskussioner genomfördes på detta
möte och fler skulle det bli innan man kunde bestämma sig för att slå ihop de tre distrikten till
ett. I dagens scoutvärld känns denna diskussion lite underlig eftersom vi bara har upplevt
samscouting men vad vi kan förstå av de gamla scouterna var detta ingen lätt match.

November
Den 14-15 november åker några ledare på flickscoutkurs i Höör.


