
1976

Januari
1976 höjs medlemsavgiften till 25 kr per medlem. På januarimötet
rekommenderar man att miniorscouterna att inte bör cykla till
scoutlokalen. Man planerar för en ny Stödförening till kåren. Man
konstaterar också att medlemskapet i Helsingborgs Ungdomsråd
var obligatoriskt. Man bildar en ekonomigrupp bestående av Claes
Knutsson, Carl Hellman, Kerstin Persson och Bertil Persson. Den
30 januari har kåren en föräldraträff på Folkets hus som samlade
65 stycken. Ett framträdande av Bertil Nilsson kunde man uppleva
denna kväll. Man utdelade också 10 årsmärket till Einar Persson,
Gurli Hellman och Carl Hellman. 5 års märke till Bo Lind, Anna-
Britta Thorvaldsson, Kerstin Persson, samtliga märken delades ut
av distriktsordförande Lars A Holmqvist.

Februari
Den 16 februari och den 19 februari har kåren pysseldagar på
scoutlokalen för ca 40 stycken. Den 22 februari firas Thinkingday i Folkets hus. 95 stycken
kom i första omgången och 44 stycken i den andra. Den 25 februari bestämmer man sig, efter
en sluten omröstning, för namnet Grankulla på Framstugan. Förslaget fick åtta av elva röster.
Förslaget var inlämnat av John-Ingvar Nilsson. Ett passande namn eftersom kåren tillhörde
Kulla Scoutdistrikt och att det fanns många granar runt stugan, alltså Gran-Kulla.

Mars
Patrullscouterna begav sig ut på en stugövernattning den 6-7 mars i Åvarp. Fem seniorscouter
åker på hajk och arbetshelg till Grankulla den 13-14 mars. Miniorscouterna åker på läger den
19-20 mars i Åstorp. Tre stycken från kåren åker på en handikappträff i Maria församlingssal
den 26 mars. Seniorscouterna har också en bergsklättring den 31 mars i Klöva Hallar. På
kårmötet i mars bestämmer kåren sig för att endast köra två år på patrullscout. Detta för att inte
tappa 3:e års patrullscouter.

April
Den 3-4 april åker juniorscouterna från Påarp och Bårslöv på läger i Klåveröd. Miniorscouterna
hjälper till med insamling till Lutherhjälpen den 5 april. Den 10 april har man en arbetsdag på
Grankulla. Kring påskhelgen åker seniorscouterna till Tåssjö för ett tredagars läger.i St Georg
firas den 23 april med början i församlingsgården kl 17.30 och avslutas i Välluvs kyrka. På
kårmötet i april meddelas det att kåren har blivit tilldelad en flaggstång av fritidsnämnden och
det var bara att hämta den vid Olympia. Detta gjordes icke, varför vet vi ej. Valborgsmäss
firades den 30 april med bål. Detta år fick sångkören förhinder och kunde inte sjunga så man
undersökte om en orkester kunde ställa upp. Man var även sent ute med att låna högtalare till
vårtalaren.

Maj
Man beslutar att gå ut i skolorna och göra scoutpropaganda den 4 maj i Bårslöv och den 5 maj
i Påarp. Den 8-9 maj deltager fem patrullscouter på PL-kurs i Aggarp. Den 9 maj planerades
invigningen av Grankulla men man tvingades att skjuta upp den eftersom man inte riktigt var
klar med golvet och skorstenen. Två stycken från kåren går distriktets ledarkurs friluftshajken
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den 22-23 maj vid Herrevadskloster. Det var kårläger i Vessmantorp, nära Ljungbyhed, den 27-
30 maj. Lägeravgiften var 50 kr och ca 150 stycken deltager på lägret. Kårlägermärket ordnades
av Kjell Håkansson.

Juni
På kårmötet i juni rapporterar man att skorstenen på Grankulla är fixad samt att Mona Norlin
hade ordnat 44 stolar samt fyra bord till stugan. Den 6 juni firar kåren Svenska flaggans dag i
Mörarp och där erhåller man en flagga. Motionsbingo anordnas av kåren den 7 juni med start
vid Görarps mölla. På distriktets Pingstläger den 5-7 juni på Boserup deltager 6 seniorscouter.
Kerstin Persson, Mikael Persson och Ann-Kristin Malmqvist åker på Snapphanes
handikappläger den 11-19 juni i Vittsjö.

Juli
Claes Persson går Blå hajk, Friskyttarna, den 5-15 juli.

September
På kårstämman den 29 september kl 19.00 i Välluvs församlingsgård bestämmer man att
medlemsavgiften skall höjas till 35 kr per medlem 1977. På stämman erhåller Bertil Persson
som andra Treklöver-Gilwellscout i kåren sina insignier av distriktsordförande Lars A
Holmqvist. På kårmötet den 29 september diskuterar man en delning av Påarp/Bårslöv. Man
diskuterade också seniorscoutavdelningen pga att åldersskillnaden var så stor så man beslöt att
de äldre seniorscouterna skulle få ha egna möten under en tremånaders period. Kåren deltager
i Valdagsinsamlingen den 19 september med ett resultat av 980 kr.

Oktober
Den 9-10 oktober åker tre stycken på distriktets metodikkurs för ledare på Brandsberga.
Patrullscouterna går på hajk den 16-17 oktober vid Grankulla. Seniorscouterna har haft
orientering vid Grankulla den 17 oktober. Miniorscouterna har haft invigning i Ekebergaskogen
den 23 oktober. Den 23 oktober åker fem stycken på Distriktsstämma på skolan i Nyhamnsläge.
Den 23-24 oktober åker juniorscouterna från Påarp och Bårslöv på läger till Barnens Paradis.

November
Den 13-14 november åker tre stycken på distriktets översiktskurs för ledare på Brandsberga.
Miniorscouterna åker till Barnens Paradis den 20-21 november på läger. Fem patrullscouter går
PL-kurs i Aggarp den 20-21 november. Sju seniorscouter åkte till Grankulla den 21-22
november för att ha ett läger. Den 22 november anordnar kåren en kårträff för 30 ledare från
fem kårer. Den 28 november deltager kåren i julskyltningssöndagen i Helsingborg med
fiskedam och tomtegrotta.

December
Kåren har julbasar den 5 december kl 14.00-18.00 i Folkets hus. Man säljer Barnens ljus detta
år. Den 11 december kl 14-17 har man julfest i Påarps skola. Bårslövssektionen firar sin julfest
den 12 december i Bårslövs skola. Kåren deltager på kyrksöndagen den 12 december i Välluvs
kyrka.



1977

Januari
Bårslövsektionen har ett eget möte den 17 januari där man bildar en interimsstyrelse. Från och
med vårterminen hade gamla Boreskolan blivit ny lokal för verksamheten i Bårslöv. En
samarbetskommitté bildades för att förenkla delningen. Två extra kårstämmor hölls den 30 mars
där man bildar den första styrelsen för Bårslövs Scoutkår. Till ordförande i Bårslövs Scoutkår
valdes Kurt Weiland, vice ordförande Margareta Edvardsson, sekreterare Alf Nilsson, kassör
Göran Sjöholm. Man har nu en miniorscoutavdelning samt en juniorscoutavdelning. Man
bestämmer också att den definitiva delningen av kåren sker när höstterminen startar. På hösten
startar Bårslöv sin egen scoutverksamhet. Från och med vårterminen betalade man 35 kr i
medlemsavgift. På januarimötet rapporterade Bertil Persson att det lilla rummet på Grankulla
var färdigt och han önskade att avdelningarna skulle utnyttja stugan så mycket som möjligt.

Februari
Den 22 februari firas Thinkingday i Folkets hus med endast 40 deltagare.

Mars
Bårslövssektionen firar Thinkingday den 2 mars som också samlade 40 stycken. Arbetshelg
ordnas den 5-6 mars på Grankulla i Bertil Perssons regi. Kåren har en makramékurs på
scoutlokalen den 18 mars. Miniorscouterna har en övernattning på Hjälmsjövik den 26-27 mars
med 26 deltagare. Den 26-27 mars anordnar juniorscouterna i Påarp och Bårslöv ett läger vid
Barnens Paradis med 31 scouter. Kåren ordnar en studiecirkel i ämnet scouting på 1980 talet.
Vid en diskussion vid kårmötet i mars diskuterar man lösningen av sanitetsproblemet på
Grankulla. Man beslutar att lägga ner 4 000 kr på detta, samt att man bildar en ny stugkommitté.
Man diskuterar också Pandamärket och det slutar med att kåren betalar dem.

April
Fem stycken deltog på distriktets översiktskurs för ledare den 2-4 april på Brandsberga. St
Georg firades den 23 april i Välluvs kyrka kl 14.00 med prosten Gunnar Pauler.
Bårslövsektionen firar St Georg samma dag men i Bårslövs kyrka kl 15.30. På St Georg tilldelas
Anna-Greta Nordqvist Svenska Scoutförbundets förtjänstmärke i guld för 15 års arbete i kåren
av Calle Hellman. På aprils kårmöte förevisade Christina Norén Sri Lanka elefanterna som
skulle säljas till förmån till scouterna på Sri Lanka. Valborgsmäss firas den 30 april med bål
och sång av scouterna.



Maj
24 juniorscouter åker på
läger den 7-8 maj i Munka
Ljungby. Fyra
patrullscouter går PL-hajk
den 7-8 maj någonstans på
Hallandsåsen. Den 14-15
maj beger sig åtta ledare på
distriktets friluftskurs på
Boserup.
Tio seniorscoutscouter och
tre ledare beger sig ut på
kanothajk den 14-15 maj på
Rönne å och beviljades ett
bidrag på 400 kr. På
kårmötet i maj bestämmer
man sig för att dra in telefon
på Grankulla. Detta blev
dock aldrig av, tyvärr. Elva
patrullscouter och fyra
ledare beger sig till
Herrevadskloster den 28-30
maj för att deltaga på
distriktets Pingstläger.

Juni
Svenska flaggans dag firades i Påarp på Medevi den 6 juni med start kl 19.00. Kåren arrangerar
kårläger den 10-12 juni på Grankulla tillsammans med Bårslövssektionen. Minior- och
juniorscouterna samt ledare åker buss upp till lägret. Patrullscouterna cyklar dit. Lägeravgiften
var 30 kr.

Augusti
Fyra stycken deltager på Handikapplägret den 7-14 augusti i Vittsjö. På augustimötet
meddelades det att Racingklubben skulle överta kårens förråd i Välluvs skola, vilket innebar att
allt material samlas på scoutlokalen. Man beslöt att endast ta in tio nya miniorscouter då det
fanns för få ledare. På hösten 1977 får kåren tillgång till hela ålderdomshemmet med undantag
av skolsalen. Kåren får betala hyra samt sköta städningen själva. Ommålningen av andra
våningen fick man bidrag av fritidsnämnden. Man installerade också en telefon på scoutlokalen.
Dock blir den stulen av en inbrottstjuv. Bertil Persson fixade en toalettbod till Grankulla under
höstterminen. Man beslutar också på hösten att Bårslövs Scoutkår och Scoutkåren Fram skall
hyra Grankulla till ett billigare pris.

September
Fem ledare deltager på distrikts hajkkurs den 3-4 september vid Herrevadskloster. Kerstin
Persson startar en studiecirkel den 14 september med temat Scouting-80. På denna studiecirkel
deltog 13 ledare. Kårstämman hölls den 28 september i scoutlokalen där Stig Nordqvist
avtackades med et stop för mångårigt arbete inom kåren. På septembermötet beslutar man att
byta ut spisen på Grankulla, vilket inte blev gjort förrän i maj 1978 samt att man skall klä om
den nya toalettboden. Vid en tipskväll på Råå den 30 september deltager tre ledare från kåren.
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Oktober
Metodikkursen på Brandsberga den 8-9 oktober åker tre ledare från kåren på. På
Distriktsstämman den 22 oktober i Perstorp åker två stycken som representanter från Påarp.
Åtta patrullscouter och tre ledare åkte till Grankulla den 21-22 oktober för att ha ett läger. Den
23 oktober hade miniorscouterna en heldag med tävlingar och lekar på Grankulla. 31 stycken
deltog på detta arrangemang. På oktobermötet beslutar man ännu en gång att de som inte
avanmäler sig i god tid innan kursen får betala den själv.

November
30 juniorscouter åker på läger den 4-6 november till Barnens Paradis. Den 12-13 november
åker tio seniorscouter och fyra ledare till Grankulla på läger. På lägret uppstod en incident vid
orienteringen då några skärmar var bortplockade. Fyra patrullscouter deltog i en PL-kurs den
26-27 november på Aggarp trots att distriktet missat i inbjudningen. Julbasaren hölls i
scoutlokalen den 27 november kl 14.00-18.00. På basaren gick ett Luciatåg genom lokalen två
gånger. På novembermötet bestämmer man att Anna-Greta Nordqvist skriver kontrakt med de
kommunala myndigheterna på ett år på scoutlokalen. Man beslutar också att ta ut hyra av
socialförvaltningen för skolsalen.

December
Kåren har julfest den 3 december kl 14.00-16.30 i Påarps skola. Kårens kyrksöndag avhölls den
11 december i Frillestads kyrka kl 10.30.

1978

Februari
Den 11 februari 1978 gör juniorscouterna en utflykt till Grankulla. Man beslutar på januarimötet
att inte ha några aktiviteter under vårvinterlovet mer än Thinkingdayfirandet den 27 februari.
Den 27 februari firar man Thinkingday i Folkets hus. På maskeraden deltog 54 scouter och 6
ledare. Den 15 mars gör distriktet kårbesök hos Påarps Scoutkår och Bårslövs Scoutkår på
scoutlokalen. Det var mycket lyckat trots att distriktet inte ställde upp med all den personal som
aviserats.

Mars
På marsmötet bestämmer man att man skall förvara gasoltuber och annat brandfarligt i ett
speciellt skåp. Man beslutar också att inhandla den första kaffekokaren samt den första
dammsugaren i kårens historia, enligt kårmötesprotokollen. Man har även ordnat 10% rabatt
vid inköp av mat hos Påarps Livs. På kårordförandeträffen den 6 mars deltager kåren med två
representanter. Kerstin Persson deltager på kårutbildarkurs i Åsljunga den 18-19 mars. 29
juniorscouter åker till Boserup den 31- mars-2 april på läger. Dock fanns det ingen som öppnade
till dem så man fick bryta upp ett lås för att komma in.



April
Den 1-2 april åker miniorscouterna till Grankulla för att ha en övernattning. Tre stycken från
kåren deltager i en handikappkurs i Nosaby den 8-9 april. En ledarträff för St Göransgruppen,
ledare och funktionärer genomfördes den 12 april på scoutlokalen med 35 deltagare.
Seniorscouterna har haft en heldag på Grankulla den 22 april med handikappade gäster, tio
rullstolsbundna ungdomar. Seniorscouterna ordnade ett naturspår tillsammans vilket var
mycket uppskattat. St Georg firades den 23 april i Välluvs kyrka kl 16.00. Gudstjänstdelen hölls
av kommunister Hans Nyberg. På aprilmötet meddelar Anneli Sjöstrand att alla Sri Lanka
elefanter var slutsålda. Kåren ställer in valborgsmässofirandet pga
att det var för få ledare som kunde ställa upp. Man inhandlar nya
bord och stolar från Ikea till scoutlokalen. Scoutkåren lånar ut tält
och annan utrustning till Bårslövs Scoutkårs läger.

Maj
Tolv patrullscouter och seniorscouter deltog på distriktets
Pingstläger den 13-15 maj i Källstorp, norr om Svalöv.

Juni
Kåren firar Svenska flaggans dag den 6 juni i Mörarp på Vidablick.
Kåren arrangerar ett kårläger den 9-11 juni i Hårsjö, söder om
Vittsjö. Kåren åker buss dit. Här deltager handikappade gäster från
KVS i Vejbystrand. Patrullerna är mixade från alla avdelningar.
Lägeravgiften var 50 kr. 63 stycken deltager på lägret som går med
300 kr förlust pga ett försvunnet toalettkärl.
Den 21 juni har ledarna från lägret ett samkväm på scoutlokalen för att prata minnen och
utvärdera lägret. Tre stycken deltager i ett handikappläger i Hårsjö på sommaren.ii

Juli
Kåren uppvaktar Einar Persson på hans 50 års dag den 2 juli. Kåren färdigställer toalettboden
med hjälp av Hugo Månsson. Denna bod flyttas inte upp till Grankulla förrän den 1 oktober
1979.

September
Den 4 september deltager Anna-Greta Nordqvist på ett sammanträde på fritidsgården där man
meddelar att kåren kan få låna lokaler om så behövs. Den 27 september har kåren kårstämma
och där återinför man 2:e vice ordförande. Den 29 september arrangerar distriktet en tipskväll
där fem stycken från kåren deltager. Miniorscouterna åker till Grankulla den 30 september på
en dagsutflykt.

Oktober
Två ledare åker på metodikkursen den 7-8 oktober på Brandsberga i Ljungbyhed. Den 21
oktober åker tre stycken på Distriktsstämma i Landskrona. Den 25 oktober anordnar kåren en
Röda korset kurs med hjälp av Tage Ostelius. På oktobermötet diskuterar man en enkät om vad
kåren kan göra för handikappad ungdom. Patrullscouterna åker på läger den 27-28 oktober på
Grankulla.
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November
38 stycken deltager på juniorscouternas läger den 10-12 november på Åsbacka. Den 14
november deltager Anna-Greta Nordqvist på ett Lionsmöte i Hässlunda där hon erhåller 500 kr
till Kåren. En patrullscout åker på PL-kurs den 25-26 november i Aggarp.

December
Årets julbasar ägde rum den 3 december mellan kl 14.00-18.00. På programmet stod bland
annat en loppmarknad, försäljning av julgott, fiskedamm samt att Lill-lucia framträdde under
eftermiddagen. Denna basar var mycket lyckad åtminstone ur ekonomisk synvinkel. Kårens
julfest ägde rum den 9 december i Påarps skola kl 14.00-16.00. kyrksöndagen firades den 10
december i Välluvs kyrka.

1979

Januari
Under vårterminen hyr kåren ut skolsalen till en lampskärmskurs. Man diskuterar under våren
också med Välluvs församling om att ha kyrkans barntimmar i scoutlokalen. Detta skulle dock
innebära att en vägg skulle behöva rivas. Detta blev dock aldrig av. Vecka 3 och 4 har kåren ett
stort lotteri på Väla som gav ett netto på 6 200 kr plus att man sålde överblivna vinster till
ledarna efter budgivning. Kåren blir också bestulen på sin andra telefon under nyår, man
beslutar att sätta in en väggfast telefon istället.

Februari
Under vintern avlider kårens förre detta vice ordföranden Kurt Weiland. Kåren ställer upp på
begravningen den 3 februari med 6 representanter samt att kåren sänder en krans med band till
begravningen. Den 6 februari åker juniorscouterna till Brandstationen i Helsingborg på
studiebesök. Juniorscouterna samlade in en krona per avdelningsmöte som senare blev 35 kr
som skickades till en avdelningsledare i Sri Lanka för att utveckla programmet på sin avdelning.
Under vårvinterlovet anordnar kåren aktiviteter för 50 barn i byn under två dagar. Fritidschefen
framförde en hälsning under februarimötet att man skulle undvika krockar i de olika Påarps
föreningars ungdomsarrangemang. Thinkingday firades den 28 februari på scoutlokalen med
50 tal deltagare.

Mars
På marsmötet diskuterar man ändrade kårmötesdagar pga att distriktsposten alltid kommer fel.
Dock blev det ingen ändring. Kåren får också en avsägelse från kårordförande Anna-Greta
Nordqvist. Två ledare deltager i distriktets översiktskurs den 17-18 mars i Klitterbyn. Den 19
mars gör juniorscouterna ett studiebesök hos Bårslövs Scoutkår.

April
15 juniorscouter åker på läger den 6-8 april i Svenstorp, Västra Torup. Resan dit skedde med
tåg. St Georg firades den 23 april i Välluvs kyrka med hjälp av kommunister Johan Candelin.
Bårslöv Scoutkår deltog också i detta arrangemang. Valborgsmässofirandet arrangerades av
Lions den 30 april efter påstötning från scoutkåren. Kåren deltog i fackeltåget trots att vädrets
makter inte var med dem. I regnet beräknades att över 300 personer tittade på bålet.



Maj
Under maj månad annonserar kåren i HD samt P-Köpsbladet om nya ledarkrafter till kåren.
Ingen hörde av sig! På maj månads möte meddelar Bertil Persson att ekonomibyggnaden på
Grankulla nu var riven samt att behövde hjälp med ytterligare arbeten vid Grankulla. På mötet
uppkom en fråga från en privatperson som önskade att köpa det stora bordet på ovanvåningen.
Detta avslogs dock enhälligt. Seniorscouterna beviljades också pengar till ommålning av sitt
rum dock fick inget ske förrän höstterminen då kåren förhandlade om ytterligare renoveringar
av scoutlokalen. Den 19-20 maj åker en ledare på distriktets friluftskurs del 3 på Boserup. Vid
medlemsräkningen den 31 maj var det 79 medlemmar i kåren.

Juni
Till distriktets Pingstläger den 2-4 juni i Lönnhässle åkte åtta
seniorscouter och två ledare. Kåren får en inbjudan till en extra
Distriktsstämma pga Sonnarp. Svenska flaggans dag firas den 6
juni i Påarp på Medevi. Samling skedde längst upp på Lokvägen.
Kåren tilldelas ett bidrag från Majblommekommittén. Årets
kårläger inträffar den 8-10 juni vid Christinehov på Österlen, vid
Brösarps Scoutkårs stuga. Man genomför ett spår på lägret med
temat de fattiga och rika. Man har även en lägerhästinvigning.
Till detta läger slapp man att betala någon lägeravgift. Inför detta
läger diskuterade man inköp av nytt material, men kassan var
tom.

Juli
Vid distriktslägret i Gränna den 30 juli-8 augusti deltager en från
kåren. Hon åker tillsammans med Mörarps Scoutkår. Den 2 juli
hölls ett extra kårmöte där man diskuterade en ny brunn på
Grankulla. Det var från ett förslag från stugföreningen Frivakten
som frågan om en brunn till hela området kom upp. De önskade att borra en brunn i vår gamla
brunn. Kåren beslutar att gå med i vattenföreningen samt att ge tillstånd att borra på vårt
område.

September
Den 16 september sköter patrullscouterna valkollekten tillsammans med Röda Korset. Den 19
september håller kåren kårstämma. På denna hade Anna-Greta Nordqvist avsagt sig sin
befattning men övertalades till ännu ett år. Seniorscouterna genomför en kanothajk den 22-23
september på Rönneå med åtta deltagare. Den 22 september åker miniorscouterna till Örby
ängar på utflykt.

Oktober
Den 1 oktober transporterar man upp den nya toalettboden till Grankulla och helgen efter den
6 oktober gör man en uppsnyggning på tomten. Den 6-7 oktober åker seniorscouterna till
Grankulla för en övernattning i samband med städningen på tomten. Sju stycken deltager i att
sprida ut 60 ton grus på Grankullas tomt. Två stycken åker på distriktets metodikkurs den 6-7
oktober i Ljungbyhed.17 oktober arrangerar Kerstin Persson en studiecirkel för de nya ledarna.
Under hösten fortsätter juniorscouterna med kontakten med Sri Lanka. Man höjer
avdelningskassorna till 250 kr. Man snyggar upp i källaren på scoutlokalen samt sätter in nya
hyllor där. Till Distriktsstämman i Helsingborg den 20 oktober åker två stycken från kåren. Den
22 oktober gör man kompletteringsarbeten på Grankulla. Kåren står som värd för kårträffen den
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24 oktober. Denna blir inställd på grund av för få deltagare. På oktobermötet beslutar man att
inte genomföra ett kårläger kommande år utan satsa på pingstlägret samt ett större läger för
miniorscouterna. Städningen av scoutlokalen får en tillfällig lösning av Maj Britt Clemedsson
som städar hela lokalen en gång i veckan.

November
Seniorscouterna går en hajk tillsammans med Ausås, Rydebäck och Jonstorps Scoutkår den 3-
4 november vid Skäralid. Totalt är de 28 stycken. 19 patrullscouterna och fyra ledare åker på
läger den 2-4 november i Ruveröd. Åtta juniorscouter och ledare åker på läger den 9-11
november till Grankulla. På novembermötet framförde Thore Alkefeldt en protest mot
rumsindelningen. Han ville att antalet scouter skulle avgöra. Av denna protest blev det inget.

December
På julfesten den 1 december i Folkets hus mellan kl 14.00-17.00 deltog 40 scouter.
Kyrksöndagen firades den 9 december i Välluvs kyrka utan ett större deltagande från kåren.
Den 12 december arrangerades ett julbord för ledarna på Ramlösa Wärdshus kl 19.00. Här fick
var och en betala för sig.

i 1976 - Kring påskhelgen åker seniorscouterna till Tåssjö för ett tredagars läger.
ii 1978 - Tre stycken deltager i ett handikappläger i Hårsjö på sommaren. Datum?


