
1980

Januari
1980 års första kårmöte ägde rum den 16 januari i scoutlokalen, Mullbärsgatan 12. Vid
Grankulla hade man borrat efter vatten och till följd av detta blev det sankt runt stugan. Det
blev till och med kortslutning. Alvar Löfqvist fick lägga om elkablarna. På januarimötet får
Bertil Persson i uppdrag att undersöka en eventuell utbyggnad av stugan och därmed göra den
mera attraktiv. Mötets stora fråga var annars kårlägret. Thore Alkefeldt fick till uppgift att
undersöka ett kårläger tillsammans med Bårslövs Scoutkår. Detta gick om intet då de själva
skulle ha kårläger. Då föreslog man att lägga det till pingst vilket seniorscoutavdelningen och
juniorscoutavdelningen inte tyckte var bra då de skulle åka på distriktets Pingstläger.
Miniorscoutavdelningen och patrullscoutavdelningen tyckte dock att man skulle arrangera ett
kårläger vid en annan tidpunkt. Det blev inget kårläger detta år, det blev bara avdelningsläger.
Vid årets början var kassan ganska tom pga oljeräkningen. Man beslutar därför att höja hyran
av skolsalen. Efter långa diskussioner bestämmer man sig för en höjning till 1 500 kr. En
diskussion om avdelningslägrens ekonomi kom upp och kåren beslutar att fortsätta att stödja
avdelningarnas läger vid eventuella förluster. Miniorscouterna åker till Grankulla den 26 januari
men klagade på den dåliga värmen samt att det inte fanns någon ved. Karl-Erik Bengtsson
undersöker möjligheterna att söka bidrag till två seniorscouter som önskade att gå Explorer
Belt. De fick 500 kr, dock var arrangemanget fullbokat. På programmet för de olika
avdelningarna i januari stod bland annat isvett, kulldjuren och att klä en bok för
miniorscouterna. Juniorscouterna lärde sig lite om knopar, isvett och sjukvård. Patrullscouterna
hade en organisationstävling samt att de lärde sig lite om stjärntecken. Seniorscouterna lärde
sig lite om makramé, karta och kompass.

Februari
Seniorscouterna beger sig ut på en skidhajk den 2-3 februari vid Stenestad med övernattning på
Grankulla. Det var mycket snö detta år. På februarimötet rapporterade Anna-Lisa Olsson att
hon inte kunde få tag i den ansvarige på Sri Lanka som skulle mottaga de 500 kr som scouterna
hade samlat in. Dessa pengar blev skickade senare under året och ett stort tackbrev från
scouterna på Sri Lanka kom. Ett minne från denna insamling finns på scoutlokalen nämligen
den stora elefantbössan, en sparbössa alltså. Thinkingday firades den 25 februari på
scoutlokalen med maskerad med ett 50 tal deltagare. Under våren uppstår det ledarbrist pga att
ledare har fått längre kurser på annan ort. Detta medför tillfällig ommöblering inom ledarkåren.
Under februari blir Anna-Greta Nordqvist intervjuad av HD samt att kåren får reda på att en
påskbasar skall anordnas utanför ICA. Under februari hade miniorscouterna Valentinfest,
tillverkning av musikinstrument och maskottillverkning på programmet. Juniorscouterna
tillverkade kuddar och hade lite naturkännedom. Patrullscouterna gjorde fågelholkar samt
patrullådor. Seniorscouterna lärde sig att surra.

Mars
På kårmötet i mars meddelar Kerstin Persson att patrullscouter och seniorscouter får deltaga på
årets handikappläger. Seniorscouterna åker på distriktets vårhajk den 29-30 mars vid Förslöv.
På hajken deltager 6 stycken från Påarp och 115 andra seniorscouter från Kulla Scoutdistrikt.

April
Juniorscouterna och seniorscouterna åker till Grankulla den 12-14 april på ett läger.
Miniorscouterna åker på ett läger den 13-14 april till Åstorps stuga. Den 14 april deltager Anna-



Greta Nordqvist på ett möte med andra föreningar där man kommer fram till att man skall
arrangera en Byafest. På kårmötet i april beslutar man att även seniorscouterna får lov att
deltaga på kårmötena med rösträtt. Innan var det bara en representant. Nya inventeringslistor
gjordes under vårterminen och trycktes upp i ett stort antal. St Georg firades den 23 april i
Välluvs kyrka kl 18.30. Här tilldelas hedersmärken till Einar Persson för 15 års arbete i kåren,
Kerstin Persson erhöll 10 års märket samt att Allan Svensson, Maj-Britt Andersson, Claes
Knutsson och Ann-Britt Malmqvist erhöll 5 års märken. Efter kyrkobesöket var det samkväm
på scoutlokalen. Detta år går man från scoutlokalen till kyrkan och omvänt.
Valborgsmässofirandet sker den 30 april kl 21.00 i regi av Lions med fackeltåg av kårens
deltagare, dock rapporterades att scouterna skulle lära sig sångerna till nästa år.

Maj
Den 4 maj deltager fyra seniorscouter och Bertil Persson i en arbetsdag på Grankulla där de tar
bort sju lass sten. Man konstaterar att det stora trädet borde fällas. Detta skedde också senare
av markägaren utan kårens vetskap. På kårmötet i maj diskuterade man trappan och stängslet
runt scoutlokalen. Man beslöt att man skulle införskaffa vårt program till alla avdelningar utom
seniorscout. Den stora frågan var annars städningen, det slutade med att varje avdelning fick
städa de gemensamma utrymmena en gång i månaden samt att de fick städa sina egna rum. Man
hade lite problem med brunnen på Grankulla under maj månad och därför önskade en
ekonomisk genomgång på nästkommande möte. Till distriktets Pingstläger på Sonnarp den 24-
26 maj åkte 37 scouter ifrån Påarp.
Den 31 maj vid medlemsräkningen var det bara 80 medlemmar i kåren. Årets nyhet var
Byafesten den 31 maj-1 juni som kåren deltog på.

Juni
Den 6 juni firade man Svenska flaggans dag i Mörarp på Vidablick. Detta år var det inte många
som deltog. Efteråt deltog 25 ledare och funktionärer på ett samkväm på Grankulla.
Seniorscouterna åker på en kanothajk den 14-16 juni på Rönne å. De var åtta stycken från Påarp
samt sju stycken från Scoutkåren Gnistan, Billesholm. Till denna hajk stöttade kåren med 250
kr.

Juli
Under sommaren åker Kerstin Persson på Handikappläger i Hanabad.i

Augusti
Höstterminen startar i vecka 37 utom för seniorscouterna som börjar vecka 34 med 13 stycken,
vilket var mycket positivt. På ledarfronten börjar det bli tunt så man funderar på att göra en
värvningskampanj under hösten. En åker på ALU-kursen i Ruveröd den 6-7 augusti. Efter
denna kurs uppstår en livlig debatt om ledare som inte avanmält sig i tid. Man bestämde ännu
en gång att ledare eller någon annan som anmäler sig till en kurs och inte avanmäler sig i tid får
själva stå för kostnaderna. På augustimötet berättar Bertil Persson om den nya brunnen som har
kostat kåren 7 100 kr. Bara för att den står på kårens tomt skall Frivakten betala 1/3 av kårens
arrende. Under hösten tillverkar seniorscouterna batiktröjor som tog mycket lång tid, kanske
beroende på bristande energi. Dessa tröjor finns att beskådas i museumet.

September
Fem seniorscouter åker på distriktets Hösthajk den 13-14 september vid Skäralid tillsammans
med 200 stycken andra seniorscouter från Kulla Scoutdistrikt. Från hajken meddelas det att det
var mycket dåligt väder under söndagen. Den 24 september åker Bertil Persson tillsammans



med två skolklasser från Rönnowska skolan till Grankulla för att röja och städa upp på tomten.
Årets kårstämma hölls den 26 september på Grankulla. Årets verksamhet hade givit ett
underskott på 2 500 kr Dock fanns det lite pengar kvar i kassan. På mötet omvaldes Anna-Greta
Nordqvist till ordförande och som vice ordförande nyvaldes Kurt Andersson. Man beslutar att
höja medlemsavgiften till 40 kr per termin och scout. Under hösten lät Påarps Livs meddela att
scoutkåren inte har någon speciell rabatt i affären. I september gick 30 miniorscouter till
Ekebergaskogen för att ha en invigning samt att grilla korv. Ombyggnaden av köket slutförs
under september månad, vilket innebar ingång ifrån stora rummet till köket. Under hösten förs
en diskussion om att en ny ledare skall vara på avdelningen i två år innan man påbörjar sin
ALU. Dock blev det inget beslut ifrån utan man fortsatte att följa förbundets rekommendationer
om minst ett år på en avdelning innan ALU. I september bestämmer sig juniorscoutledarna att
låsa sin garderob på grund av att det försvinner för mycket där. Detta gjordes till en början men
efter ett tag tog man bort det igen.

Oktober
Årets Distriktsstämma den 18 oktober i Höganäs deltager två
stycken från kåren. Årets nyhet är att kåren arrangerar JOTA
för första gången. Detta sker den 18-19 oktober på Grankulla
tillsammans med fyra stycken från Scoutkåren Gnistan och
tre radioamatörer. Från kåren deltog tio stycken.
Miniorscouterna åker på läger den 24-25 oktober på
Grankulla med 28 scouter och fem ledare.
Två stycken åker på assistentkurs den 25-26 oktober i
Åsljunga. På oktobermötet föreslår man att sätta in annonser
i distriktets tidningar, fritidsnämndens kataloger och hos
skoldirektionen för att få Grankulla mer uthyrd. Man
diskuterar arrangemang med förtäring där kåren betalar och
personer uteblir. Slutsumman blir att uteblir man efter en
anmälning får man stå för kostnaderna själv. Under hösten
meddelar Kurt Andersson att renoveringen av det sista
rummet på ovanvåningen är klar. Thore Alkefeldt fick i
uppgift att köpa en ny korkmatta till patrullscoutrummet. I
oktober har miniorscouterna reflexspår, världen runt, vita stenen på programmet.
Juniorscouterna har knopar, karta och kompass, internationellt samt kommissarie Klurig.
Patrullscouterna hade snabbeldning, hajkbricketillverkning och bakning. Seniorscouterna
pysslade med hästskosömnad under oktober månad. I november anordnar Kerstin Persson en
föräldraträff där man varvar fyra nya ledare.

November
Juniorscouterna och seniorscouterna åker till Grankulla den 7-9 november för att ha ett läger.
Detta läger handlade om att resa jorden runt. 21 stycken deltager på lägret. Den 14-16 november
åker patrullscouterna till Grankulla på läger med endast sju deltagare inklusive ledare. Man
skulle ha övernattat ute men fick gå inomhus då vädret var mycket dåligt. Kurt Andersson åker
som representant för kåren på kårordförandeträffen den 25 november på Helsingborgs
scoutgård.

December
Kårens julfest ägde rum den 6 december i Påarps skola. Här deltog 125 stycken med dans kring
granen samt uppträde från scouterna. Den 9 december går tio juniorscouter Lucia för Lions i

Bild 1 Niklas Fredriksson på
Miniorlägret



Hässlunda. Kåren erhåller av Lions 500 kr till kursverksamheten. Kåren ordnar en julfest för
ledarna på Ramlösa Wärdshus den 11 december.

1981

Januari
På januarimötet 1981 meddelar Per-Olof Norén och Mikael
Persson att de tillverkat en tidning som man kallat för
Tummis. Denna skall komma ut tre gånger om året och helt
och hållet vara sponsrad. Den första tidningen tillverkades
på stenciler men senare gick man över till fotokopior. Man
diskuterar ett kårläger tillsammans med Bårslövs Scoutkår
men av detta blev det inget utan det blev ett kårläger endast
för kåren. I januari diskuterar man eventuellt ett öppet hus
på scoutlokalen, det blev dock inget av detta.

Februari
Den 9 februari gratulerar kåren
Einar Svenssons 80 års dag med

blommor. Den 22 februari firar kåren Thinkingday på scoutlokalen med ca 45 deltagare. Under
februari är det ganska stormigt uppe på Grankulla och det trillar ner många träd på tomten.
Kåren får också nya vattenledningar till scoutlokalen. Kerstin Persson lägger fram ett förslag
om en kårhalsduk dock bordlades frågan till hösten. Denna fråga skulle bli en mycket
långdragen fråga. Under februari säljer man slut på det stora Väla lotteriet vilket gav en stor
vinst för kåren. Kåren säljer också lotter för distriktet, som såldes slut.

Mars
Den 15 mars arrangerar man en föräldraträff på Grankulla med 80 deltagare och då passar man
på att bilda en Stödförening. Medlemsavgiften blir tio kronor. Kurt Andersson går pilkurs den
27-29 mars i Åsljunga. Den 28-29 mars åker Bertil Persson till Härskogen, Göteborg, på en
handikappkurs.

April
Den 12-14 april åker juniorscouterna på läger på Grankulla.ii St Georg firas den 23 april i
Välluvs kyrka kl 18.30 med kommunister Torsten Stjärnered. I kyrkan erhåller Christina Norén
5 års märket och Kerstin Persson erhåller sitt 10 års märke. Anna-Greta Nordqvist erhåller sitt
15 års märke. Efter ceremonin är det fika på scoutlokalen. Den 26 april har kåren en arbetsdag
på Grankulla med 20 vuxna och 17 barn. En del förbättringar på scoutlokalen gjordes då
toaletterna målades om. Den 30 april deltager kåren i Valborgsmässofirandet med fackeltåg
från scoutlokalen via Lokvägen och Flybjärsvägen till träningsplanen. I april beslutar man att
Stödföreningen skall vara självständig men detta beslut rivs upp månaden efter. AU och
Stödföreningens styrelse utformar stadgar till Stödföreningen. Kåren får erbjudande om att
deltaga i föreningarnas dag den 10 juni, men får tacka nej på grund av andra aktiviteter.

Maj
Den 23 maj är det Byafest i byn där kåren deltager med lotteri, filmvisning och tipsrunda. Den
22-24 maj är det kårläger på Grankulla. Lägeravgiften är 60 kr och 37 stycken deltager på lägret.

Bild 2 Tummisredaktionen - Mikael Persson, Per-Olof Norén



Juni
Kåren åker på distriktets Pingstläger den 6-8 juni i Ljungbyhed med 19 deltagare. Kåren
deltager inte i Svenska flaggans dag pga att kåren deltager på distriktets Pingstläger. Den 17
juni arrangerar man våravslutning för 20 deltagare. På sommaren deltager tre stycken från kåren
på det första Hand i Hand lägret den 21-28 juni på Boserup. Kårens medlemsantal var 75
stycken den 30 juni.

Juli
Under sommaren sammanställer Per-Olof Norén ett mindre museum för kåren. Målet var och
är att samla allt som kåren under årens lopp varit med om.

Augusti
Den 1-7 augusti går några ur Stödföreningen Kjesäterleden. Kåren sätter också upp en ny
internlåda, den gula postlådan. Den 31 juli-2 augusti deltager 16 stycken i en kanothajk på
Rönne å. Man inhandlar också ny matjord till Grankulla samt beställer KFUM´s vårt program.

September
Den 26 september håller kåren stämma på scoutlokalen. Stödföreningen håller sin stämma efter
kåren. Man beslutar att höja medlemsavgiften till 50 kr 1982. En budget införs igen efter några
års stopp eller glömska. Vid kårmötet i september meddelar man att gräset på Grankulla har
växt upp bra. Man beslutar att också trycka upp nya bekräftelselappar om Grankulla som
tillhandahålls av stugfogden. Man beslutar att dela ut stop till ledare som slutar efter att ha gjort
tio år för kåren och blommor till de andra.

Oktober
Den 3-4 oktober åker fyra stycken till Väsby för att gå på ALU. Den 14 oktober anordnar kåren
pysselkväll inför julbasaren. Kåren har öppet hus den 17 oktober i samband med JOTA´n. Över
100 stycken deltager. Den 17 oktober åker tre stycken på Distriktsstämman i Örkelljunga. I
oktober beslutar man att skicka ut föregående mötesprotokoll i samband med
kårmötesinbjudan. John Ingvar lät meddela att han hade planterat nya buskar längs staketet.
Under oktober målar man kontoret på scoutlokalen. Den 30 oktober-1 november åker 20
juniorscouter och tolv seniorscouter på läger på Grankulla. Samma helg åker nio patrullscouter
och fem ledare till Ottarp på läger.

November
30 miniorscouter och 13 ledare åker på läger på Grankulla den 6-8 november. Den 29 november
anordnar kåren en julbasar på scoutlokalen med glögg, lotteri och makraméförsäljning. I
november undersöker man möjligheten att skaffa en flaggstång från gamla Torsten Persson.
Dock blev det inget av detta.

December
Den 5 december kl 14.00-17.00 arrangerar kåren julfest med dans kring granen i Folkets hus,
67 stycken deltager. Den 10 december arrangerar kåren julbord för ledarna på Ramlösa
Wärdshus med 17 deltagare.



1982

Januari
1982 börjar med en skidhajk för elva seniorscouter den 9-10 januari på Grankulla.

Februari
Den 9 februari deltager Bertil Persson på kårträff i Mörarp. Kerstin Persson meddelar att hon
varvat tre nya ledare. Primalotteriet redovisas i februari med en vinst på 4 780 kr. Thinkingday
firas den 22 februari på Scoutlokalen med 17 scouter och 6 ledare. Bertil Persson lät meddela
att han lyckats göra ett kap då han skaffade ett kylskåp och en spis till scoutkåren.

Mars
Den 12-14 mars åker 17 juniorscouter och 6 ledare till Grankulla på läger. Den 27-28 mars
deltager två seniorscouter från kåren på ting och råd.iii

April
Kåren uppvaktar Elvin Jonsson på hans 50 års dag den 1 april. Patrullscouterna har sin hajk den
16-18 april på Skåneleden på Söderåsen. 6 patrullscouter och tre seniorscouter och 6 ledare
deltog. Den 18 april är det stor arbetsdag på Grankulla. Här deltog 17 föräldrar och 20 barn i
röjningsarbetet. St Georg firas den 24 april i Välluvs kyrka kl 14.00. I kyrkan utdelas 5 års
märket till Mats Persson Christina Norén tilldelas ett ledarstipendium av Lions. Anna-Greta
Nordqvist tilldelas blommor efter 20 år i scoutkåren. Efter ceremonin vandrar alla tillbaka till
scoutlokalen i det fina vädret för att ha ett samkväm. Den 24 april firas scoutings 75 års jubileum
med en rad olika arrangemang kring scoutlokalen. Bland annat visas radioscouting, olika
utställningar. Man säljer också en tidning och 75 års märken till förmån för scoutförbundet.
Den 25 april står Påarps Scoutkår som värd för DM i orientering. Här deltog 70 stycken från
distriktet och arrangemanget fick högt betyg. Den 30 april deltager kåren i
Valborgsmässofirandet i regi av Lions på träningsplanen kl 20.00. Patrullscoutflickorna ställer
upp med sångframträdande. Under april månad och några månader framåt hyr
handikappscoutkommittén en av kårens garderober på ovanvåningen.

Maj
Den 2 maj deltager kårens Stödförening som rockvaktmästare på IH i Helsingborg på en
allsångskväll. Detta gav 1800 kr. Två stycken från kåren deltager i distriktets ALU den 15-16
maj på Sonnarp. Mikael Persson åker till Alvesta på en radioscoutkurs den 8-9 maj. 20
miniorscouter och åtta ledare åker till Grankulla för att ha ett läger den 21-23 maj. Den 29-31
maj åker 24 scouter och sju ledare på distriktets Pingstläger i Svalöv. Bertil Persson
rapporterade på maj månads kårmöte att han hade varit på ett möte med Frivakten och hört en
del rykten kring en stuga nära Grankulla som skulle vara till salu. Seniorscouterna gör en utflykt
till Ven på den 20 maj.

Juni
Den 5 juni är det Byafest kl 11-17 där kåren ställer upp med ett lotteri och en tipsrunda. Den 6
juni firar kåren Svenska flaggans dag i Mörarp på Vidablick kl 17.00. Efteråt har kåren ett
samkväm. Den 13-19 juni åker fyra scouter och tre ledare på Hand i Hand lägret på Boserup.



Juli
Distriktets stora sommarläger Sonnarp-82 deltog
kåren med 23 deltagare. Totalt var det 1650
deltagare från 14 nationer. Lägret präglades av
mycket sol. Tiden för lägret var den 26 juli-4
augusti.

Augusti
Kerstin Persson ordnar kårens första
planeringshelg den 28-29 augusti på Boserup för
ledare, funktionärer och seniorscouter. Här tog
man upp höstens program samt ledarproblemen. I
augusti meddelar Bertil Persson att grannen hade
plockat upp stubbarna från Grankulla samt att man
hade lagt ut ny matjord och gräsfrö. Kåren har anmält till Åstorps kommun att Grankulla uthyres
billigt. Bertil Persson valdes till ny stugfogde. En diskussion om kårhalsduk tas upp igen men
bordlades igen tills ekonomin blev bättre. Per-Olof Norén lät meddela att fritidsnämnden hade
planer på att renovera för 44 000 kr. En kårdekal hade plockats fram med texten "Kul att vara
med i Påarps Scoutkår".

September
Två stycken går ALU den 4-5 september vid Ruveröds kvarn. Två stycken åker på In-kurs den
11-12 september på Stiftsgården i Båstad. Under hösten säljer ledarna 21-lotter för att få ihop
till en cykelkärra. Årets kårstämma hölls den 24 september i Folkets hus kl 19.00. Anna-Greta
Nordqvist avgår som ordförande och Kurt Andersson tillträder. Anna-Greta Nordqvist avtackas
med en tennskål och blommor. Den 25-26 september åker fem seniorscouter på distriktets
Hösthajk i Röstångatrakten. Den 25 september-3 oktober åker Christina Norén på Treklöver-
Gilwellkurs i Rockelsta.

Oktober
Kurt Andersson åker på kårordförandeträff i Helsingborg den 5 oktober. 35 miniorscouter och
elva ledare åker på läger i Kvidinge Flicks stuga den 8-10 oktober. Den 9-10 oktober åker tre
stycken på PL-kurs på Sonnarp. Årets JOTA firas i ett vindskydd på Skåneleden den 16-17
oktober. Kerstin Persson gör en hyllningstext till Lars A Holmqvists avgång på
Distriktsstämman. Den 23 oktober åker tre stycken på Distriktsstämman på Sjöcrona i
Helsingborg. Här diskuterar man bäverscouting. I denna fråga blir det avslag. I oktober
diskuterar man nya förhandlingar med skolstyrelsen om en hyreshöjning detta pga oljepriset.
Man ordnar en ny nyckellista för scoutlokalen, även museumet förses med lås.

November
Den 3 november storstädar tio ledare scoutlokalen. Den 5-7 november åker 22 stycken på
juniorscoutläger på Grankulla i fint väder. 14 patrullscouter och ledare åker på läger den 12-14
november till Grankulla. Den 20 november anordnar kåren en julbasar tillsammans med fem
andra föreningar i Folkets hus. Den 20-21 november åker två stycken från kåren på
förbundsstämman i Göteborg. I Rädda barnens skoinsamling den 27 november ställer kåren upp
med scouter. Man samlar in 20 säckar med skor. På novembermötet diskuterar man budget,
oljepåfyllning som maximerades till 1 500 liter i taget, inkomstförstärkningen av julkalendrar
samt ett medlemslotteri. Man beslutade att ett byta av stugkostnaderna mellan Påarp och GA
Riddarna skulle ske utan kostnader.

Bild 3 Juniorscouterna med ledare på
Sonnarp-82



December
Under vecka 49-50 slutsåldes ett lotteri på 30 000 lotter på Väla med en vinst på 12 655 kr. Den
11 december är det julfest för kåren i Folkets hus med 70 deltagare. Arrangemanget varade
mellan kl 14.00-17.00 och avdelningarna stod för underhållningen samt att man bytte julklappar
med varandra. Kåren ordnade ett julbord för ledarna den 3 december på Råå Wärdshus. Den 24
december seniorscouterna tomtetjänst och tjänar 1 000 kr till sin utlandsresa 1983. Under
november och december säljer kåren barnens ljus.

1983

Januari
På januarimötet 1983 beslutar man att införa ett nytt system för terminsbidrag. Detta är baserat
på antalet medlemmar och på vilken avdelning de tillhör. Alltså fick miniorscoutavdelningen
15 kr per miniorscout, juniorscoutavdelningen 20 kr per juniorscout, patrullscoutavdelningen
25 kr per patrullscout och seniorscoutavdelningen fick 30 kr per seniorscout. Man diskuterar
också ventilen i källaren eftersom man hade haft besök av möss. Man beslutar också att kåren
betalar alla årsmärken till scouterna. Man föreslog också att syföreningen skulle ingå i
Stödföreningen. Man diskuterar ett köp av baracker men då det visade sig att de var för låga
blev det inget köp. AU undersöker om man kan söka bidrag av Lions, Kyrkan och allmänna
arvsfonden för en eventuell utbyggnad av Grankulla. Det beslöts att Frivakten skulle betala 600
kr mot tidigare 400 kr. Detta belopp skulle gälla i fem år och skulle därefter indexregleras. Man
diskuterar också kårhalsduken. Denna var klar att trycka med en påfågel på. Dock sköts frågan
upp då man inte kunde bestämma vilka färger man skulle ha. På januarimötet framförde
Stödföreningen kritik mot en artikel i Tummis. Detta ledde till att ordförande fick läsa Tummis
innan den trycktes samt att man fick införa en insändarsida. Dock skrevs det aldrig på denna
sida. Kåren skriver ett nytt avtal med skolstyrelsen i januari. Den 8 januari åker två
seniorscouter och två patrullscouter på de Synskadades förenings julfest. Den 15-16 januari
genomförs en planeringshelg på Grankulla för ledare. Den 16 januari genomför Stödföreningen
en städdag på scoutlokalen. Seniorscouterna åker på Café Scout den 21 januari på Helsingborgs
scoutgård. Den 28 januari ordnar Stödföreningen fest för 30 medlemmar i Folkets hus.

Februari
Seniorscouterna åker på Café Scout den 11 februari på Helsingborgs scoutgård. Den 12-13
februari åker en på handikappkurs på Boserup. Thinkingday firas den 22 februari på
scoutlokalen. Det kostar tre kronor per deltagare. 30 scouter och nio ledare deltager på
arrangemanget. Kerstin Persson deltager på en kårutbildarträff.iv På februarimötet beslutar man
att man skall ha vit kårhalsduk med tryck på. Dock blev det aldrig en ny kårhalsduk utan man
fortsatte att följa förbundets rekommendationer. Det nya kårmärket bordlades. Nya lotteriregler
införs av kommunen vilket innebar att man kunde sälja 90 000 lottor under tre år utan tillstånd.

Mars
Den 12-13 mars åker Kurt Andersson på kårutbildarkurs i Båstad. På Grankulla genomför man
en arbetsdag den 26 mars. Under mars månad genomför fritidsnämnden en kontroll av
närvarolisterna utan att anmärka på något. Mikael Persson och Per-Olof Norén meddelade att
man hade skickat ut Tummis till kårer i distriktet för att få kontakt med de kårer som har en
egen kårtidning.



April
Den 1 april anordnad en pysselkväll inför påsken. 14
juniorscouter, fyra seniorscouter och sju ledare åker på
läger till Grankulla den 8-10 april.
Den 13 april får kåren besök av distriktets kurs
"Scoutings historia". Den 15 april anordnas en
arbetsdag på scoutlokalen. Tio patrullscouter och
seniorscouter går på hajk vid Skäralid tillsammans med
elva patrullscouter och seniorscouter från Scoutkåren
GA Riddarna den 15-17 april. En åker på assistentkurs
den 16-17 april i Skälderviken. Den 22 april åker fyra
stycken till Helsingborg för att studera St
Georgsfirandet. St Georg firas den 23 april i Välluvs
kyrka kl 14.00. I kyrkan invigs nya ledare samt att kåren
mottager 2 000 kr från Lions. Kurt Andersson tilldelas
ett ledarstipendium från Lions. Den 30 april firas
Valborgsmäss med fackeltåg av scouterna. Kåren
skickar blommor till Birgitta Nilssons Begravning.v I april meddelar AU att man skulle lägga
in ett anbud på en stuga vid Döshult som var planerad för en tillbyggnad av Grankulla. Man la
in ett bud på 2 500 kr plus moms dock var det ett för lågt bud. Städproblemet togs upp ännu en
gång och Stödföreningen lovade att städa inför större arrangemang. Stödföreningen planterade
buskar runt brunnen på Grankulla och önskar att få måla om toalettboden. Man skulle sätta in
en skohylla samt ordna till elen. Christina Norén föreslår att man skall köpa in ett tält varje år.
Under april utkommer Kullaringen till alla ledare.

Maj
Miniorscouterna åker till Boserup på läger den 6-8 maj. Där deltager 29 miniorscouter och elva
ledare. Den 12 maj åker nio seniorscouter till Ven. Den 15 maj anordnar Stödföreningen en
tipspromenad på Grankulla. Anneli Sjöstrand meddelade på maj månads möte att den vägg man
funderade på att riva var bärande. På årets Pingstläger den 21-23 maj på Sonnarp deltager 33
stycken från scoutkåren. Totalt deltog 1 240 stycken från Kulla Scoutdistrikt.

Juni
Den 6 juni deltager kåren på Svenska flaggans dag i Påarp på Medevi. Efteråt anordnas ett
samkväm för ledarna. På juni månads möte får man se på olika nya kårhalsdukar men man
bordlade frågan till hösten. Den 13-18 juni åker sju stycken från kåren på distriktets Hand i
Hand läger på Boserup. Den 18 juni anordnar kåren en tältresardag.

Juli
Kurt Andersson åker på Treklöver-Gilwellkurs på Kopparbo den 2-10 juli. Ett extra kårmöte
hölls den 13 juli då man diskuterade ett övertagande av scoutlokalen. Man beslutade att göra
ett försök. Seniorscouterna genomför en hängmattehajk den 15-16 juli vid Skäralid. Kassören
meddelade sin avgång också på detta möte. Den 17 juli tilldelas Christina Norén Treklöver-
Gilwellinsignierna av hennes handledare K E Karlsson från Höör i Ekebergaskogen. Hon blir
därmed den tredje i kåren som får insignierna.
För första gången arrangerar kåren en utomlandsresa i kårens regi för seniorscouter. Den 29
juli-14 augusti åker två seniorscouter och en ledare till Portugal för att deltaga på ett läger vid
Sesimbra. De tågluffar ner dit och efter en besvärlig resa deltager de på ett läger med över 3 000
deltagare. Efter lägret bor de hos en portugisisk familj i en vecka.

Bild 4 Vinnarna på juniorlägret



Augusti
På augustimötet meddelar Mikael Persson
att man har gjort en kampanj bland
ungdomar i patrullscoutåldern och att den
har slutat med hyfsat resultat. På detta möte
röstar man om de olika halsdukarna och det
nya kårmärket. Den vita halsduken vann.
Per-Olof Norén och Ernst Andersén arbetar
fram ett förslag på det nya märket. Man
beslutar att seniorscouterna skall få vars en
inbjudan till kårmötena. Man föreslår också
att en ur Stödföreningen skall deltaga som
representant i valberedningen. Ett förslag
om en bidragsökare bordlades. Den 26
augusti genomförde man en information i skolan om scouting. Den 27 augusti deltager kåren
på Byafesten med en tipsrunda och ett lotteri.

September
Kurt Andersson åker till Stockholm för att gå på ett seniorscoutseminarium den 10-11
september. Stödföreningen anordnar en tipsrunda för 50 stycken på Grankulla den 11
september. Den 17-18 september åker två stycken på ALU i Skälderviken. Den 28 september
har kåren kårstämma på scoutlokalen. Efteråt har Stödföreningen sitt årsmöte. Seniorscouterna
åker den 24-25 september på distriktets Hösthajk. Sju stycken deltager på hajken vid Perstorp.
En bild i Norra Skåne visar hur det stod till med seniorscouterna. Samma helg, den 24-25
september åker 15 patrullscouter och fyra ledare till Finnstorp på hajk. Kurt Andersson
meddelar på septembermötet att han har varit i kontakt med Douglas Ekelund på
Fritidsnämnden om ett övertagande av det gamla ålderdomshemmet vilket han ställde sig
positivt till.

Oktober
Den 1 oktober deltager 19 juniorscouter på Juniorscoutlördagen. Miniorscouterna åker på läger
den 7-9 oktober i Holgerssons stuga. 34 miniorscouter och tolv ledare deltager på lägret som
har temat Rödluvan.
Fem stycken från kåren åker på
Distriktsstämman den 22 oktober i
Asmundtorp. På mötet reserverade Påarps
Scoutkår sig mot ett beslut om överskotet
från Sonnarp-82. På oktobermötet
meddelar patrullscouterna att de skall sälja
julkort. Miniorscouterna och
juniorscouterna säljer barnens ljus. Kåren
investerar i 20 nya saxar.
Mötet i oktober var ett möte med många
bordläggningar, bland annat inköp av en
kopieringsapparat. Den 28 oktober åker två
stycken på Café Scout.vi

Bild 5 Senior på väg till Portugal

Bild 6 Rödluvan på Miniorlägre



November
I november övertar fastighetskontoret gamla ålderdomshemmet vilket medför nya
förhandlingar. På novembermötet beslutar man att en medlemsavgiftshöjning skall betala det
nya kårmärket. Den 4-6 november åker 25 juniorscouter, fem seniorscouter och tio ledare till
Holgerssons stuga på läger. Två stycken deltager på distriktets ALU-kurs i Båstad den 5-6
november. Den 12 november åker Christina Norén på juniorscoutledarträff i Höganäs. Den 11-
13 november åker patrullscouterna på läger på Grankulla och Finnstorp vid Västersjön. Kåren
hyr ut scoutlokalen till Helena Larsson den 12-13 november för 125 kr. Kåren ordnar två
pysselkvällar inför julbasaren den 15 november och den 22 november på scoutlokalen, tyvärr
med få deltagare. Den 19-20 november deltager Kurt Andersson på FST i Ronneby som delegat
för Kulla Scoutdistrikt. Christina Norén åker med som observatör. Här beslutar man att ej
genomföra bäverscouting samt en medlemsavgiftshöjning av förbundsavgiften med två kronor.
Två stycken åker på ALU den 26-27 november i Åsljunga. Under november kommer en ny
form av datalister från förbundet. Mikael Persson ville meddela på novembermötet att
toaletterna på Grankulla behövde tömmas, styrelsen meddelar stugfogden, Bertil Persson om
detta. En jubileumskommitté bildas i november.

December
Den 3 december genomför kåren en julbasar med ett öppet hus på scoutlokalen. Basaren
genomfördes både ute och inomhus kl 14.00-17.00. Här fanns skinklotteri, blomlotteri,
pepparkakslotteri och glöggförsäljning med mera. Basaren gav 7000 kr. Den 10 december
genomför man en julfest med 100 barn och 75 vuxna på Påarps skola. Den 12 december åker
två stycken på Café Scout i Helsingborg. Seniorscouterna genomför en tomtetjänst den 24
december och tjänar 850 kr.

1984

Januari
Under 1984 diskuterar man hur snabbt man skall bära scoutskjorta och beslutet blir att varje
avdelningsledare själva får bestämma när scoutskjortan skall bäras. Man diskuterar också att
man har erlagt medlemsavgift efter den 15 oktober eller den 1 april skulle få nästkommande
termin gratis. Detta gällde bara nya medlemmar. Bertil Persson meddelar på januarimötet 1984
att han skall kontakta markägaren angående den våldsamma traktorskörningen på Grankulla.
Man sätter in en annons i Tummis om en gräsklippare dock uteblev ett svar. Den 13 januari
beger sig två stycken på Café Scout i Helsingborg. Den 14 januari städar tre stycken ur
Stödföreningen scoutlokalen. Den 27 januari anordnar Stödföreningen ett samkväm i Folkets
hus. På januarimötet diskuterar man en renovering av fönsterluckorna och fönsterkarmarna på
Grankulla. Man beslutar också att beställa 300 nya kårmärken.

Februari
På februarimötet visar Kurt Andersson stolt upp det nya kårmärket. Det är en påfågel på en blå
bakgrund. Den 17-19 februari åker två stycken på en handikappkurs på Tolfsboda Wärdshus.
Två stycken åker på ALU-kurs den 18-19 februari på FBU-gården i Skälderviken. Den 22
februari firar kåren Thinkingday på scoutlokalen med maskerad, 47 stycken deltager i
arrangemanget. Vecka 9-10 genomför man ett Väla-lotteri på 10 000 lotter. Detta lotteri blev
ett fiasko då man glömde att blanda lotterna. Vinsterna gick direkt innan någon kom på att det
inte stämde.



Mars
Den 10 mars ordnar kåren en heldagsutflykt till Grankulla.En åker på idéhelg den 17-18 mars i
Åsljunga. I mars månad målar man om det orange rummet samt inhandlar nya djurböcker.
Kåren ordnar ett påsklotteri utanför ICA vilket slutsåldes ganska snabbt. Man diskuterade i
mars om att dela upp betalningarna på oljan. Mikael Persson informerade om fritidsnämndens
projekt. Man får också reda på att kåren inte får köpa det gamla ålderdomshemmet utan kan få
ett utnyttjanderättsavtal på 25 år. Med ett sådant avtal kunde kåren senare söka arvsfondsbidrag
om de önskade. Dock fick man inte ett sådant avtal.

April
Den 6-8 april genomför kåren ett kårläger vid Grankulla med 75 deltagare. Temat för lägret var
Röde orm. Två stycken åker på assistentkurs den 6-8 april i Skälderviken. Två stycken åker på
juniorscoutledarträff den 14 april på Grankulla. En städdag på scoutlokalen anordnas den 20
april. Den 23 april firar kåren St Georg i Välluvs kyrka. Kommunister Knut Olsson håller i det
religiösa samt scoutbönen. I kyrkan delar man ut ett pris till årets scout, det går till Patrik
Söderberg och Mikael Larsson. Efteråt bjuds föräldrarna på förtäring samt att scouterna avslutar
dagen med ett lägerbål. Den 30 april skulle det ha blivit ett valborgsfirande men detta inställdes
av Lions. I april inköper kåren 400 staketpinnar och byter ut en glasruta på Grankulla samt att
man diskuterar en reparationslista som Bertil Persson redovisar. Seniorscouterna går en hajk
den 28-29 april runt Sonnarp.

Maj
Kurt Andersson representerar kåren vid ett Distriktsmöte på Sonnarp den 5 maj. Den 5-6 maj
åker 15 patrullscouter på kanothajk på Rönne å. Fyra stycken åker på Café scout arrangemang
på Sonnarp. Två stycken åker på en naturkunskapskurs den 26-27 maj på Hallands Väderö.
Under maj månad införskaffar kåren garderober, lysrör och ett plåtskåp. Tummis och museumet
medtages i budgeten till hösten detta beslutar man sig för på maj månads möte. Man diskuterar
en reklamkampanj för scoutlokalen och Grankulla. Dock uteblev kampanjen. Någon framförde
också att man borde stå med i Påarpsbladet oftare. Den 31 maj åker elva seniorscouter och
ledare till Ven för att ha en utflykt.

Juni
Två stycken åker på distriktets ALU-3 den 2-3 juni på Sonnarp. Kl 18.30 den 6 juni deltager 20
stycken från kåren på Svenska flaggans dag i Mörarp. Kåren deltager med 37 stycken på
distriktets Pingstläger på Sonnarp. Datum för lägret var den 9-11 juni. Elva stycken från kåren
deltager på Hand i Hand lägret den 15-21 juni på Boserup. Fyra ledare deltager på
scoutkonfirmationslägret den 25 juni-22 juli på Vemmentorp.

Juli
Den 7-8 juli har man en arbetshelg på Grankulla med hjälp av Stödföreningen. Annica
Bengtsson går Blå hajk den 24 juli-2 augusti i Vallbo, Jämtland. På Byafesten den 25 augusti
deltager kåren med lotteri, tipspromenad och en filmvisning som gav totalt 2 600 kr i vinst.

Augusti
I augusti lägger Kurt Andersson fram en budget vilket hade de senaste åren lyst med sin
frånvaro. Man beslutar att ändra mötesdagar för avdelningarna samt att kåren skall betala alla
märken. Kåren hyr ut lokaler under hösten till en lampskärmskurs samt till lottakårens
ungdomsavdelning för 700 kr per termin. Kåren går med i Sonnarps vänner efter en drive av
Per-Olof Norén. Per-Olof Norén väljs till kontaktperson inför Helsingborgs 900 års jubileum.



Man beslutar också att läsken som seniorscouterna hade ordnat till försäljning skulle betalas
kontant. Kurt Andersson valdes till ceremonimästare för lägerhästorden samt att man skulle
lägga det på en speciell dag. Den 15 september anordnar kåren en familjedag på Grankulla. En
tipsrunda och lite lekar stod på programmet. Den 14-15 september åker patrullscouterna på hajk
vid Höjehall och Grankulla. Den 23-24 september deltager seniorscouterna på distriktets
Hösthajk vid Röke.
Fredagen den 28 september förbereder man jubileet med att bygga upp ett utställningsområde.
Det fanns en rutschbana, gungor, lekar, pinnbrödsbakning samt en stor utställning på
scoutlokalen. Den 29 september firar kåren sitt 40 års jubileum med start kl 10.00. Man börjar
med marsch genom byn efter Hemvärnets musikkår från
Lokvägen till kullarna vid scoutlokalen. Här hölls tal av
Karin Eriksson, kårens grundare samt av ordförande Kurt
Andersson. Efter tal och flagghissning var det fritt fram för
alla gäster att besöka området. Många besökare kom och
tittade. På kvällen anordnades en middag för inbjudna gäster.
Här blev det tal och sång från äldre ledare. Kåren saknade
dock sina äldsta ledare. Efter en härlig måltid och många
tacktal var det dags för en promenad till Välluvs kyrka för
att ha en riddarvaka. Här spelade Curt Andersson trumpet så
det rös bland gästerna. En mycket finstämd ceremoni blev
det. Hela jubileet gick med en liten vinst samt att tidningarna
skrev om det. Kåren hade även gjort en kårtidning som
delades ut till alla hushållen. Kåren erhöll många gåvor som
finns i museumet på scoutlokalen.
Kåren ansöker hos Lions om nya Gilwell-tält vilket man
också får. I september valdes Annica Bengtsson till kårens
handikappombud. Kåren inhandlar tio nya saxar samt en glödritare. Bertil Persson gjorde
reklam för Old scoutlaget på septembermötet. Dock flöt allt ut i sanden. Den 30 september
deltager två patruller på Juniorscoutsöndag på Sonnarp.

Oktober
28 miniorscouter och sju ledare åker på läger den 5-7 oktober på Björket. Den 6-7 oktober åker
tre stycken på PL-kurs på Sonnarp. JOTA´n arrangeras den 20 oktober på scoutlokalen med
besök från Åstorp och Vegeholms Scoutkår. Totalt deltog 25 stycken. Kåren deltager på
Distriktsstämman den 17 oktober i Grevie.vii

Kåren erhåller 263 Kullatroll som kåren skall sälja, vilket vi gjorde också jämfört med många
andra kårer i distriktet. Kåren beviljar 300 kr för en ny skrivmaskin till Tummis, dock ordnades
en begagnad. Kurt Andersson meddelar att han har varit i kontakt med fritidschefen om
utnyttjanderätten. Ernst Andersén skulle ta in offerter på ombyggnaden vilket slutar på 25 000
kr till 32 000 kr. Man inhandlar nya fotogenlampor, yxor, trianga samt termosar till kåren i
oktober. En ny drive angående begagnade scoutskjorter gjordes i Tummis samt att kåren blev
medlem i Scoutmuseets vänner i oktober. Kåren blev medlem som en av grundarna. Christina
Norén valdes till kårens representant i föreningen.

November
Den 9-11 november beger sig 27 juniorscouter och sju ledare till Aggarp på läger. 14
patrullscouter och fyra ledare åker den 16-18 november på läger till Husensjös stuga. Den 17-
18 november åker Christina Norén och Kurt Andersson på förbundsstämma i Jönköping. Här
beslutar man om att införa en ny förbundshalsduk som är gul/blå. Den 25 november hyr
Unglottorna scoutlokalen för att ha en julbasar. På novembermötet diskuterade man att klä

Bild 7 Kårens grundare Karin
Eriksson



scoutlokalen med trä eller plåtväggar samt att taket var dåligt. Man gick igenom
nyttjanderättsavtalet från kommunen samt att man tog upp frågan om el-problemen på
ovanvåningen. Gert Ahlberg lovade att ordna elen. Man beslöt också att skuta upp Väla lotteriet
eftersom det fanns för få ledare.

December
Den 1 december arrangerar kåren en julbasar på scoutlokalen. Den 5 december deltager kåren
i Byafestens dans kring granen på parkeringsplatsen utanför ICA Handlaren. Den 8 december
har kåren julfest i gymnastiksalen med 125 stycken som dansar kring granen efter spel av Kurt
Mellby. Kurt Andersson tilldelas som den 4:e ledaren i kåren Treklöver-Gilwellinsignierna av
Per Kallertin. Seniorscouterna genomför tomtetjänst den 24 december med en vinst på 1 130
kr.

1985

Januari
I januari 1985 meddelar Mikael Persson att kåren har fått en egen radiosignal. Den heter
SK7VT. Man tar fram en kalkyl för ombyggnaden på scoutlokalen och notan slutar på 300 000
kr. Mikael lovade också att en gång i veckan besöka AV-centralen angående kopieringen.
Under vårtterminen hyr kåren ut det röda rummet till Unglottorna. Kåren bildar en kommitté
som tittar lite på könsfördelningen på avdelningen och det visar sig att det är mycket ojämnt
fördelat, för få flickor. Kåren får sin sönderfrusna vattenledning lagad på scoutlokalen.
Distriktet meddelar att arrangemangen numera endast annonseras ut i Kullaringen. Per-Olof
Norén får ett tack från Sonnarps vänner efter att ha sålt varor med en vinst på 1 000 kr.
Diskussion om medlemskorten inför höststarten bordlades.

Februari
Tre stycken åker på miniorscoutledarträff på kansliet i Helsingborg den 9 februari. Den 10
februari deltager tre stycken på juniorscoutledarträff i Påarp. Den 22 februari firar kåren
Thinkingday med maskerad på scoutlokalen. Här betalar 42 stycken fem kronor för att få
deltaga. Anneli Sjöstrand meddelade att hon hade skickat iväg bidragsansökningarna till Gustav
V 90 års fond om reparationer på scoutlokalen. Dock fick kåren inga pengar.

Mars
Den 22-24 mars genomför kåren
ett kårläger vid Slättsjö i Ausås
stuga med 52 scouter och 20
ledare som deltagare. Den 24
mars avlider en stor scoutvän,
Einar Svensson. Kåren sänder
blommor till begravningen. Kåren
genomför ett lotteri i slutet av
mars utanför ICA Handlarn. Mars
månads möte diskuterar man
scoutlokalen. Efter en lång debatt
blev ambitionen att få ett
långtidskontrakt med fast hyra
och att kåren skulle renovera
värmesystemet. Bild 8 Kårläger



April
Den 5 april städar en liten grupp scoutlokalen. Den 13-14 april åker en på assistentkurs i
Skälderviken. En föräldraträff anordnas den 17 april med mycket folk som diskuterade olika
synpunkter på ett övertagande av scoutlokalen. Den 18 april åker 27 miniorscouter till Mörarps
Scoutkår för ett utbyte. Den 20-21 april går fyra seniorscouter en hajk på Skåneleden mellan
Båstad och Torekov. Den 23 april firar kåren St Georg kl 18.30 i Välluvs kyrka. Kurt Andersson
och Thore Alkefeldt tilldelas 10 års märke för förtjänstfullt arbete. Den kyrkliga biten hölls av
Bengt Wallin. Till årets scout valdes Ola Knutsson. Den 30 april firar kåren
Valborgsmässoafton kl 20.00. Bengt Wallin håller vårtalet i ett dåligt väder. Kåren annonserade
i ICA bladet om Valborgsfirande.
På aprilmötet meddelar Kurt Andersson att kåren vunnit ett triangakök på
julförsäljningstävlingen. Bertil Persson meddelar också att han och en skolklass från
Rönnowska skolan kan tänka sig att lägga nytt tak på Grankulla om han får lite hjälp. Bertil
Persson meddelar också att han skulle kontakta Jonny Malmgren och därvid få hjälp med
ingenjörsarbetet. Gert Ahlberg föreslog att en åtgärdsgenomgång skulle göras innan man satte
igång arbetet. Kåren skänker 40 kr till två patrullscouter som skall till London och besöka BP
House.

Maj
Den 3-4 maj åker 14 patrullscouter och 6 ledare på kanothajk vid Djupadal. De blev mycket
blöta sägs det. Den 5 maj deltager 6 miniorscouter och två ledare på Miniorscoutsöndagen på
Sonnarp. Fem seniorscouter åker till Ven den 16 maj. Kåren deltager med 50 stycken på
distriktets Pingstläger den 25-27 maj på Boserup. Bästa placeringen nåddes av Kurt Andersson
som blev 2:a i livlinekastningen. En patrullscoutpatrull blev 6:a i Kullakampen. Hela lägret
hade fint väder. På kårens majmöte läste Kurt Andersson upp besiktningspappret på
scoutlokalen.

Juni
Kåren deltager med 40 stycken i Scouternas dag på Sofiero den 2 juni. Här var det kabaré,
utställningar och en konsert med Ulf Elving. Den 6 juni firar kåren Svenska flaggans dag i
Påarp kl 18.00. Efteråt har kåren en ledarsamling. Den 9-16 juni åker åtta stycken från kåren på
Hand i Hand lägret på Boserup. En arbetsdag på Sonnarp åker fem stycken från kåren på.viii

Juli
Den 9 juli och den 16 juli genomför man aktiviteter inför Sonnarp-85. Den 17 juni arrangerar
kåren en föräldraträff för de scouter som skall åka på Sonnarp-85. Den 29 juli-7 augusti åker
39 scouter och sju ledare på Sonnarp-85. Under lägret har man Belgiska scouter på seniorbyn.
Dessa bor en vecka efter lägret hos olika värdfamiljer. Vädret var mycket dåligt under lägret.

Augusti
Den 2-3 augusti deltager kåren på gammelmarknaden med ett lotteri. Den 13 augusti besöks
kåren av kommunrepresentanter som tittade på scoutlokalen samt lovade att AMS bidrag skulle
utgå till kåren. På augustimötet visar kommunen upp en ritning på en el-byggnad sidan om
scoutlokalen. Ingen på mötet hade något att klaga på bygget. Det stora Väla lotteriet skedde
under vecka 33-34 och slutsåldes. Den 24-25 augusti åker tre stycken på en naturkunskapskurs
vid Höör. Den 31 augusti deltager kåren på Byafesten med tipsrunda, lotteri och ett filmtält.
Mikael Persson efterlyser mer aktiviteter från Stödföreningen på augustimötet. Inför hösten
byter man mötesdagar för avdelningarna.



September
Kårstämman hölls den 12 september i scoutlokalen. Kurt Andersson omvaldes till ordförande.

Kåren genomför en Valdagsinsamling den 22 september med
Röda korset.
Den 21-22 september åker 15 patrullscouter och sju ledare på
hajk vid Klöva Hallar. Den 23 september anordnar
Stödföreningens styrelse en föräldraträff.ix En arbetshelg vid
Grankulla genomförs den 28-29 september. Då blir stugan
ommålad, ett staket uppsätts, gräset klipps samt väggen till
toalettboden fixas. Den 29 september åker elva juniorscouter
på Juniorscoutsöndag på Sonnarp. Kåren beslutar att söka ett
patrulltält ur Crafoordsfonden. Kurt Andersson beställer hem
Barnens ljus och etiketter som skall säljas av scouterna. Han
tar hem julkort som endast ledarna skall sälja. En diskussion
om städproblem kommer fram på septembermötet och löstes
som det brukar med att varje avdelning tog varsin månad.
Man pratar också om att köpa hallmattor och om ett läger
tillsammans med Scoutkåren Gnistan.

Oktober
Den 4-6 oktober åker 25 miniorscouter på läger till Pyringatorpet. Ett familjespår anordnas på
söndagen. Den 9 oktober deltager kåren på ett möte med Ungdomsrådet angående julmarknaden
i Helsingborg. Den 12-13 oktober åker en på ALU i Skälderviken. Lägerhästorden har ett möte
den 14 oktober med 25 deltagare. Den 19-20 oktober anordnar kåren JOTA på scoutlokalen.
Ett fint reportage i HD finnes där det stod "Ett slitet hus i Påarp i världens centrum". En stor
kranbil hade lånats av Esskranar. Den 26 oktober åker fem stycken på Distriktsstämma i Åstorp.
Pysselkväll anordnas den 30 oktober, 6 november och den 20 november på scoutlokalen med
svagt intresse. På oktobermötet meddelade Thore Alkefeldt att han tagit kontakt med en
försäljare på julmarknaden i Helsingborg. Han hade också ordnat en del saker till kårens
julbasar. Man diskuterade också en ny kyl, Scout-86, nya böcker samt Tummis.

November
18 juniorscouter och fyra ledare åker på läger i Ugglarp den 8-10 november. Den 15-17
november åker 18 patrullscouter och fyra ledare till Grankulla för att ha ett läger. På
novembermötet meddelar Kurt Andersson att inget AMS bidrag fås, dock kommer ett
ungdomslag till lokalen för att isolera. Kurt Andersson ordnar blästring av stegen till taket. Den
23-24 november är det förbundsstämma i Helsingborg på konserthuset. Kurt Andersson och
Christina Norén deltager som delegater för distriktet samt att Berne Svensson och Mikael
Persson visar upp radioscouting. Den 30 november anordnar kåren en julbasar med lotteri,
kaffeservering och försäljning av scoutarbeten. Per-Olof Norén rapporterade om
hamnpatrullerna inför Scout-86 på novembermötet. Seniorscouterna meddelade att de skulle
endast skulle ha möte var 14:e dag under vårterminen.

December
Vid julskyltningssöndagen den 1 december i Helsingborg säljer man godis och tjänar 490 kr.
Kårens julfest äger rum den 7 december i skolans gymnastiksal kl 14.00-17.00. Det blev
luciatåg, lägerbål, tecknade filmer samt fika för både barnen och föräldrarna. Dagen avslutas
med gottepåsar till alla barnen. I december får kåren ett bidrag på 5 000 kr från Crafoordska
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stiftelsen. Detta bidrag var bundet till ett tältinköp. Kåren får detta år ett julkort från Karin
Eriksson samt ett från de belgiska scouterna som deltog på Sonnarp-85.

i 1980 - Under sommaren åker Kerstin Persson på Handikappläger i Hanabad.
ii 1981 - Den 12-14 april åker juniorscouterna på läger på Grankulla. Antal?
iii 1982 - Den 27-28 mars deltager två seniorscouter från kåren på ting och råd. Var?
iv 1983 - Kerstin Persson deltager på en kårutbildarträff. När och var?
v 1983 - Kåren skickar blommor till Birgitta Nilssons Begravning. När?
vi 1983 - Den 28 oktober åker två stycken på Café Scout. Var?
vii 1984 - Kåren deltager på Distriktsstämman den 17 oktober i Grevie. Antal?
viii 1985 - En arbetsdag på Sonnarp åker fem stycken från kåren på. När?
ix 1985 - Den 23 september anordnar Stödföreningens styrelse en föräldraträff. Var?


