
1986

Januari
1986 arbetar ett arbetslag med att renovera scoutlokalen. De tilldelas 84 000 kr att renovera för.
Arbetet med att isolera taket slutförs den 31 mars. Kåren beslutar att minst tio stycken måste
åka med på Scout-86 för att det skall bli något från kåren.

Februari
Den 8 februari åker 15 patrullscouter till Västersjön för att fiska. Thinkingday firas den 22
februari i Folkets hus med maskerad. Det hela sköts av rådspatrullen. 40 scouter och åtta ledare
deltager. Den 26 februari deltager fem stycken från kåren på en tipskväll på Råå fritidsgård.

Mars
På mars månads möte föreslår Mikael Persson att alla ledare borde skaffa sig ett postgirokonto
för att underlätta utbetalningarna från kassören. Bertil Persson informerade om byggläget och
att det fanns över 70 000 kr över i kassan. Ett nytt golv skulle prioriteras på ovanvåningen.
Kåren skänker en gammal spis till ungdomslaget. Karl-Erik Bengtsson undersöker om man kan
få bidrag till en handikappvänlig entré. Kåren bjuder också på kaffe och bullar på arbetslaget i
mars månad. Syföreningen har ett lotteri till påsk med 4 000 lotter som säljs slut. Den 8 mars
gör 25 miniorscouter en endagsutflykt till Grankulla. På långfredagen den 15 mars städar
ledarna scoutlokalen samt att några föräldrar hjälper till att väva och slipa fönster. Den 26 mars
deltager kåren på ett möte om scout-86. Kåren får i mars sitt tillstånd för att sälja lotter för tre
år.

April
Den 12-13 april åker en på assistentkurs i Skälderviken. Berne Svensson gick igenom de nya
inköpen av tält, grytor och gasoltuber. Den 15 april åker fem stycken på den extra
Distriktsstämman i Maria församlingssal då man beslutar att sälja Helsingborgs scoutgård.
Detta är sista gången kåren har bundna mandat. Det beslöts efter denna Distriktsstämma att
kårens medlemmar får rösta som de vill efter situationen. Den 19 april städar Stödföreningen
Grankulla. På aprilmötet rapporterar man att etapp ett är klar på scoutlokalen. Det blev ett nytt
kök samt ett nytt museum. Kåren skulle ansöka hos Lions om nya köksmöbler, dock blev det
inget utan kåren köpte själv in nya möbler. Man konstaterar att soptunnan skulle flyttas fram en
bit, Den 18-20 april har kåren ett kårläger vid Ugglarp med 47 deltagare och fem belgiska
scouter. Temat för lägret var Ronja Rövardotter. Den 23 april firas St Georg i Välluvs kyrka kl
18.30. Bengt Wallin håller i den religösa delen. Ernst Andersén och Anna Lisa Olsson erhåller
5 årsmärket. Man tar upp kollekt som inbringar 56 kr som gick till Cancerfonden. Till årets
scout valdes Magnus Bengtsson. Efteråt fixar Stödföreningen fika för föräldrarna. Den 30 april
deltager kåren i Valborgsmässofirandet. Som arrangör står Lions, Byaföreningen och
scoutkåren. Man tågar från Lokvägen till scoutlokalen med ett fackeltåg. På aprilmötet föreslår
man att Mikael Persson blir ny tillfällig stugfogde på Grankulla. Nya Kullatröjor finns nu att få
tag i.

Maj
Den 5 maj åker tre stycken på zonträff i Ängelholm för att diskutera distriktets verksamhetsplan
för 1987. Den 7-8 maj åker fyra patrullscouter och två ledare på rådspatrullhajk.i Kåren hyr ut
scoutlokalen till PGIF den 8-11 maj. Den 12 maj deltager tio stycken från kåren på
miniorscoutsöndagen på Sonnarp. I maj meddelar Bertil Persson att ungdomslaget kommer



tillbaka efter jul. Till årets Pingstläger den 17-19 maj åker 37 stycken från kåren till Sonnarp.
Den 31 maj-1 juni åker en på ALU-3 på Sonnarp. På Lagan Scoutrace deltager tre stycken från
kåren den 30 maj-1 juni i Värnamo. Den 31 maj-1 juni åker tio patrullscouter och tre ledare på
cykelhajk från Ålabodarna till Boserup.

Juni
Den 6 juni inbjuds kåren till Svenska flaggans dag i Mörarp men då inbjudan till arrangemanget
kommer till kåren alldeles försenat deltager kåren inte. På Junimötet meddelar Kurt Andersson
att han önskar att avgå från ordförandeposten till hösten. Bertil Persson meddelar också att han

önskar avgå som stugfogde. I juni bestämmer man sig för nya
kårmärken med nya färger och inköp av tre nya tak till
Gilwelltälten. Påarps seniorscoutlag hjälper till med
transporten av materialet till Hand i Hand lägret den 8 juni
samt den 15 juni. Fyra stycken från kåren deltager på Hand i
Hand lägret den 8-15 juni.

Augusti
Under sommaren åker 34 stycken på förbundslägret Scout-86
den 2-10 augusti. Det är på slättlägret vid Sjöbo som kåren och
Munka Ljungbys Scoutkår deltager på.
På Byafesten den 23 augusti deltager kåren med filmtält,
tipsrunda och ett lotteri. På tipsrundan är förstapriset bland

annat ett Kullatroll. Den 23 augusti arbetar ledarna på scoutlokalen. Samtidigt anländer ett nytt
akustiktak till miniorscoutrummen. I augusti får kåren besök av en inbrottstjuv som hade gått
in via källaren. Dock blev inget stulit. Den 29-30 augusti arrangerar kåren en planeringshelg på
Boserup med 15 ledare och funktionärer. I augusti anländer de nya kårmärkena. De är blå/gula.
Man fortsätter dock att diskutera kårhalsduken. Kulla Scoutdistrikt flyttar kansliet från Östra
Vallgatan till Landskronavägen. Kåren ansöker hos Lions om ett bord samt en långbänk till
köket. Stödföreningen anordnar ett lotteri på Sjöcrona under sommaren/hösten.

September
Den 9 september åker sekreteraren Karl-Erik Bengtsson på Kårregistreringskurs i Maria
Spejarnas lokal. Inför höstrekryteringen går Per-Olof Norén och Ingela Jarmstad i skolan till
andre klassarna. Vid kårstämman den 17 september avgår Kurt Andersson som ordförande och
efterträdes av Christina Norén. Åtta seniorscouter åker på distriktets Hösthajk i Båstad den 21-
22 september. Patrullscouterna har en svampexpedition i Ekebergaskogen den 27 september.
Tre stycken åker på ALU-1 den 27-28 september på Sonnarp.

Oktober
Den 4 oktober lägger Bertil Persson med hjälp av föräldrar nya fogränner på scoutlokalen. Den
4 oktober hjälper seniorscoutlaget till vid distriktets Juniorscoutsöndag på Sonnarp. Den 7
oktober deltager Christina Norén på kårträff på Boserup. Miniorscouterna åker på läger den 10-
12 oktober på Boserup, 42 miniorscouter och 6 ledare deltager på lägret. Den 11 oktober
deltager två stycken på Maria Spejarnas 55 års jubileum. På JOTA´n deltager patrullscouter
från Påarp och Munka Ljungby på scoutlokalen den 18-19 oktober. Distriktsstämman den 25
oktober åker tre stycken till Rönnehälls Bygdegård i Tågarp. Fyra stycken deltager från kåren
på distriktets Hand i Hand återträff den 25-26 oktober. Tio juniorscouter och fyra ledare åker
till Grankulla den 31 oktober-2 november på läger med temat Robinson Cruse. Den 30 oktober
genomför kåren en lägerhästinvigning i Påarp med 14 deltagare.
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November
Den 4 november deltager fem stycken på distriktets tipskväll på Råå fritidsgård. 7-9 november
åker tolv patrullscouter och tre ledare på läger på Grankulla. Förbundsstämman i Stockholm
den 15-16 november deltager två stycken från kåren. Vid julskyltningssöndagen i Helsingborg
deltager kåren med ett godisstånd.

December
Årets julfest den 6 december hade samlat 250 stycken i Påarps skola. Man konstaterar på
decembermötet att stegen till taket numera inte passar pga det nya taket. Bertil Persson ordnar
en ny stege. Mikael Persson meddelar också att han installerat nya element på Grankulla. Under
hösten framför Mats Pettersson önskemål om belysning utomhus. Dessa införskaffas 1987 men
hinner aldrig sättas upp på scoutlokalen. Kåren har ett lotteri utanför ICA Handlarn den 11-13
december. Kåren arrangerar en julbasar tillsammans med Byaföreningen den 14 december i
Folkets hus.

1987

Januari
På januarimötet 1987 bestämmer man sig för vad som skall repareras av ungdomslaget efter en
rundvandring på scoutlokalen. Man beslutar att man i första hand skulle isolera samt laga
väggarna utvändigt. Efter detta skulle väggar rivas i de små rummen samt att toaletten på
nedanvåningen skulle handikappanpassas. Ovanvåningen skulle vävas samt att trägolvet skulle
plockas fram. Det stora rummet f.d. skolsalen skulle göras om till ett ceremonirum. Bertil
Persson fick i uppgift att inleda förhandlingarna om ett 25 års hyreskontrakt. Man diskuterar
eventuellt ett kårläger i augusti, av detta blev det inget.

Februari
Den 7-8 februari åker tre stycken på ALU-3 i Båstad. Patrullscouterna ordnar en fiskeutflykt
till Västersjön med familjerna den 7 februari. 30 stycken deltager. Den 20 februari avlider en
av kåren hedersordförande Carl Hellman.

Mars
Kåren deltager på begravningen den 2 mars samt skänker 500 kr till Cancerfonden. Thinkingday
firas den 22 februari på Folkets hus kl 14.00 med 40 deltagare. Christina Norén deltager på
kårombudsträffen den 24 februari i Åstorp. I februari får kåren en inbjudan till ett sommarläger
tillsammans med Höganäs Scoutkår. Kåren avböjer dock. Den 14-15 mars åker en till Malmö
för att deltaga på en guidekurs arrangerad av Malmö Reception Team. Tio patrullscouter och
tre ledare beger sig till Grankulla på läger den 21-22 mars. Tre seniorscouter beger sig på
regionsträff för seniorscouter i Viken den 21-22 mars där 150 stycken deltager. Den 23 mars
återupptar arbetslaget sina arbeten på scoutlokalen. Nya pengar i form av 11 000 kr hade
kommunen skakat fram. Diskussionen om att spruta in lösull på vinden framfördes på
marsmötet, dock blev det vanligt Gullfiber.
På marsmötet meddelar Bertil Persson att det hade uppstått problem gentemot markägaren på
Grankulla. Markägaren ville stycka upp tomten i två halvor. Normala tomter var på 1 000 m2,
Grankulla var på 2400 m2. Kåren önskade att få ett 25 års kontrakt med indexreglering vart 5:e
år, men detta lyckades man inte förhandla fram. Det blev segdragna förhandlingar, till slut fick
man inkalla en advokat för att lösa ärendet. Det blev så att hyran blev 2x600 kr och att om inte
markägaren innan den 31 december begär nya förhandlingar om hyran kvarstår föregående års
hyra. Mikael Persson meddelar på marsmötet att värmen på Grankulla är nu lagad och fungerar



mycket bra. Ett stort Väla lotteri på 20 000 lotter slutsåldes i mars. Ett stort arbete lades ner av
Ingela Jarmstad och Anneli Sjöstrand. De överblivna vinsterna gick till Sjöcrona lotteriet. Ett
besök av fritidsnämnden gjordes i mars och det enda man kunde konstatera var att det var dåligt
städat på scoutlokalen, kanske inte så konstigt med tanke på ombyggnaden! I mars kommer det
nya kårmärket i gult och blått. Till hösten skall alla gamla märken vara utbytta.

April
På aprilmötet får man erbjudan om att lägga in gas på scoutlokalen men man avböjer pga att
pannan var ny. I april startar Anneli Sjöstrand motionsbingo i byn för kårens räkning. Den 4-5
april anordnar kåren en arbetshelg på Grankulla. Den 13 april deltager Christina Norén på ett
möte med skolan och de sociala myndigheterna om ett projekt för föreningslösa ungdomar. På
långfredagen den 17 april städar ett tio tal ledare scoutlokalen samt att man börjar renoveringen
av skolsalen. St Georg firas den 23 april i Välluvs kyrka kl 18.30.. Här tilldelas Per-Olof Norén,
Mats Pettersson, Nils Åke Månsson, Anna Karin Svensson och Mikael Persson sina 5 års
märken. Christina Norén tilldelas 10 års märket samt att Bertil Persson erhåller 15 års märket.
Anna-Greta Nordqvist tilldelas 25 års märket. Till årets scout valdes Anna Karin Svensson.
Efter kyrkobesöket bjuder Stödföreningen på kaffe med dopp för alla föräldrar och ledare. Den
24-26 april åker tio juniorscouter och tre ledare till Grankulla på läger. 40 stycken från kåren
deltager på årets valborgsmässofirande den 30 april kl 20.00 vid kullarna vid scoutlokalen.
Avfärd för fackeltåget skedde från Lokvägen och det hela arrangerades av Byaföreningen.

Maj
Två stycken deltager den 4 maj på zonträffen i Scoutkåren Maria Spejarnas lokal. Per-Olof
Norén och Christina Norén deltager som kårens representanter vid Munka Ljungbys 40 års
jubileum. Den 8-10 maj har tre seniorscouter och två ledare en Överraskningshajk vid
Klippan/Ängelholm. 6 patrullscouter och tre ledare beger sig ut på en cykelhajk den 15-17 maj
kring Boserup och Rosendal. Den 22-24 maj åker 29 miniorscouter på läger till Björket. På maj
månads möte bestämmer man sig för att sätta in trätak i gamla skolsalen. Stödföreningen
meddelar att man skall starta ett medlemslotteri på julfesten, 100 lotter á 100 kr med tio
dragningar.

Juni
Miniorscouterna deltager på Svenska flaggans dag den 6 juni i Påarp med start kl 15.00. På
pingstlägret den 6-8 juni på Sonnarp deltager 30 scouter och tio ledare från kåren. Den 27 juni
har kåren en arbetsdag på scoutlokalen då man försöker färdigställa skolsalen. På årets Hand i
Hand läger på Boserup den 13-18 juni deltager fyra stycken från kåren.

Juli
Nio stycken åker tåg till Lissabon och
sedan till Porto och sedan buss till Bagunte,
Portugal den 31 juli-16 augusti. Där
deltager de på ett stort läger med 8 000
deltagare. Efter lägret bor alla i en lägenhet
i Lissabon istället för familjevistelse.

Augusti
Den 8-9 augusti deltager en på distriktets
segling över Öresund. Den 11-12 augusti har ett tio tal patrullscouter en kanothajk på Rönne å.
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På arrangemanget händer en olycka med ett triangakök. En T-rödflaska exploderar och en
person brännskadas svårt. Efter olyckan inför kåren nya regler angående hanteringen av
triangakök och T-sprit. Den 19 augusti återupptar ungdomslaget sitt arbete på scoutlokalen. Ett
byadisco anordnas tillsammans med Byaföreningen den 21 augusti. På Byafesten den 22
augusti deltager kåren med film i Kupan, motionsbingo samt ett lotteri. Den 30 augusti anordnar
kåren en tipspromenad. Under hösten fortsätter Stödföreningen försäljningen av lotter på
Sjöcrona. Kåren köper tio nya kompasser.

September
Den 9 september deltager fem stycken på distriktets tipskul på Björket. Den 19-20 september
beger sig Åtta patrullscouter och fyra ledare ut på hajk på Söderåsen. Den 19-20 september åker
en ledare och fem seniorscouter på Hösthajk vid Kullaberg. Den 24 september har kåren
kårstämma där man beslutar att höja medlemsavgiften till 75 kr per termin. Under september
inhandlas tre stolar till köket samt nya bränsleflaskor. I september får kåren besked om att den
kollektiva försäkringen för scoutlokaler samt material har sagts upp. Monika Bengtsson
undersöker ett nytt försäkringsbolag som är villig att försäkra kåren. Dock kvarstod förbundets
försäkring på medlemmarna. I september fortskrider arbetet med ovanvåningen och det håller
på till jul. Christina Norén och Bertil Persson inleder förhandlingar med fritidsnämnden om ett
övertagande av scoutlokalen. Man beslutar att två radioamatörer skall vara medlemmar i kåren
om radiosignalen skall behållas.

Oktober
Den 4 oktober deltager två patruller på miniorscoutsöndagen på Sonnarp. Den 4 oktober
deltager två juniorscoutpatruller på Juniorscoutsöndagen på Boserup. I oktober deltager Bertil
Persson på ett möte tillsammans med stugföreningen vid Kärreberga om det nya hyresavtalet.
Kåren inhandlar också fem vägskyltar som en kårmedlem gjort. Christina Norén deltager på
kårordförandeträffen den 6 oktober på Boserup. Den 9-11 oktober åker 25 miniorscouter och
fyra ledare till Klåveröd på läger. Kåren anordnar en lägerhästinvigning för nio stycken den 13
oktober. Den 17-18 oktober arrangerar kåren JOTA på Björket tillsammans med scouter från
Munka Ljungby samt två radioamatörer. Nio scouter och fyra ledare ifrån kåren deltager. Per-
Olof Norén åker på en internationell kurs för avdelningsledare i Huddinge den 17-18 oktober.
Den 24 oktober har distriktet Distriktsstämma i Landskrona. Fem stycken från kåren deltager.
Per-Olof Norén deltager på ett möte den 25 oktober med Helsingborgs Reception Team och
Malmös Reception Team. De bildar ett Reception Team i Skåne, Malmöhus Reception Team.
Den 30 oktober-1 november åker 20 juniorscouter och tre ledare på läger tillsammans med
Munka Ljungby Scoutkår till Grankulla.

November
Den 2 november deltager fem ledare på "Molto Perssons flygande Cirkus". Den 3 november
åker miniorscouterna till Helsingborg för att besöka Fram-Drottninghögs Scoutkår. Den 3
november anordnas en julpysselkväll på scoutlokalen. Den 7-8 november är det arbetsdag på
scoutlokalen då fönster, golv samt målning genomfördes. Den 17 november anordnas en
julpysselkväll på scoutlokalen. Den 21-22 november deltager Christina Norén på
förbundsstämman i Sundsvall som distriktsrepresentant. Rådspatrullen har en hajk den 21-22
november på Grankulla. I november/december säljer scoutkåren barnens ljus och
adventskalendrar. Denna försäljning går mycket bra. Kåren deltager i Helsingborgs
julskyltningssöndag med ett godisstånd.



December
Den 6 december kl 14.00-17.00 har kåren julfest i skolans gymnastiksal/matsal. Den 12
december kl 13.00-17.00 är det julbasar i Folkets hus, arrangör är Byaföreningen. Kåren
deltager med ett lotteri.

1988

Januari
I januari 1988 återupptar ungdomslaget sitt arbete med att renovera scoutlokalen. Christina
Norén ordnar kaffe till dem under vårterminen. I januari meddelar Mikael Persson att han har
varit i kontakt med Världsjamboréen i Australien. Jan Lindahl skänker en soffa till kåren.
Magdalena Ömmelspång meddelar att hon fixat till yxorna. Kåren uppvaktar Bertil Persson på
hans 50 års dag den 23 januari. Den 23 januari deltager två stycken på kårombudsträffen i
Ljungbyhed.

Februari
Den 22 februari firar kåren Thinkingday på scoutlokalen, 35 scouter och åtta ledare deltager.
På februarimötet noteras det sämsta deltagarantalet i kårens historia. Endast fem personer
närvarade! I februari arbetade man hårt med att färdigställa scoutlokalen. Man målar, sätter upp
nya lampor, ordnar nya mattor. En nyhet är dock att fastigheten överförs från fritidsnämnden
till fastighetskontoret, vilket medför nya turer kring hyresavtalet. Nils Åke Månsson inköper en
industridammsugare till kåren.

Mars
Den 12-13 mars deltager fyra stycken på PL-kurs på Björket. Den 19-20 mars åker två
seniorscouter på guidekurs i Laröd. Den 26-27 mars åker två ledare, tre seniorscouter, fyra
patrullscouter till Gurredam i Danmark på en Överraskningshajk. På mars månads möte
bestämmer man sig för att riva farstun men väntar med att riva de övriga väggarna.

April
På långfredagen den 1 april har kåren städdag på scoutlokalen. Den 6 april deltager Christina
Norén och Bertil Persson på ett möte om ungdomslokaler samt ett eventuellt högstadium i
Påarp. Ungdomslaget har en liten paus i april pga disciplinproblem. Den 9-10 april åker två
stycken på assistentkurs i Skälderviken. En arbetshelg på scoutlokalen genomförs den 9-10
april. Den 10 april gör miniorscouterna en dagsutflykt till Grankulla där 15 miniorscouter och
två ledare deltager. Den 15-17 april åker 13 juniorscouter och tre ledare till Grankulla på läger.
Den 23 april firar kåren St Georg i Välluvs kyrka kl 15.00. Maj Britt Hansson tilldelas 5 års
märket. Jenny Snecker väljs till årets scout. Under april månad försöker man sälja Grankulla
genom en annons i HD. En spekulant tittade på byggnaden men när han trampade igenom golvet
i toalettbyggnaden var han inte intresserad. Per-Olof Norén deltager i ett informationsmöte
angående byggandet av en högstadieskola i Påarp. På detta möte försäkrar man att scoutlokalen
inte berörs av de nya byggplanerna. 30 scouter firar valborgsmässoafton den 30 april vid
kullarna vid scoutlokalen.

Maj
Christina Norén deltager i zonträffen i Raus församlingssal den 2 maj. 26 miniorscouter och
fyra ledare åker till GA Riddarnas stuga på läger den 6-8 maj. I samband med lägret anordnar
Stödföreningen en tipsrunda för föräldrarna. Den 7-8 maj deltager en på PL-hajk på Söderåsen.



Den 21-23 maj åker 27 stycken på distriktets Pingstläger vid Herrevadskloster. På detta läger
används de nya kökstälten. Den 22 maj deltager Per-Olof Norén och Magdalena Ömmelspång
på ett möte i Stockholm där alla Reception Team är samlade. Man väljer ett Riks Reception
Team. I denna grupp invaldes Per-Olof Norén på ett år. Den 27-29 maj deltager fyra
seniorscouter och en ledare på Scout racet i Eskilstuna. Bästa placeringen blev en 4:e plats.
Under maj månad har syföreningen ett lotteri utanför ICA Handlarn.

Juni
Kåren deltager med ett lag på fotbollens dag på Medevi den 4 juni. Hela laget spelade i
scoutskjortor. Det blev storförlust mot tennisklubben dock vann vi säckhoppningen och
tunnrullningen. Den 6 juni firar kåren Svenska flaggans dag i Mörarp. Tyvärr med dålig
uppslutning vilket medförde att det krävdes bättre organisation om kåren skulle fortsätta att
deltaga i arrangemanget. Den 12-19 juni åker tre stycken på Hand i Hand lägret på Boserup.
Kåren genomför en arbetshelg den 18-19 juni på scoutlokalen.

Juli
Den 2 juli genomför
man en städning av
scoutlokalen detta pga
ett besök av en skottisk
grupp som mellanlandar
i Påarp för att senare
bege sig till Danmark.
De är 25 stycken och
stannar den 3-4 juli på
scoutlokalen.
Den 15-17 juli
genomför kåren en
planeringshelg på Ven.
Den 30 juli-7 augusti
åker tolv stycken på distriktets storläger Trapper-88. De förläggs tillsammans med Munka
Ljungby och Järnbrottet samt en Polsk grupp. Efter lägret bor fem engelska och två polska
scouter i familjer i Påarp.

Augusti
Bertil Persson meddelade på augustimötet att ungdomslaget kommer igen till hösten.

September
Den 17-18 september deltager åtta seniorscouter och tre ledare på distriktets Hösthajk vid
Västersjön/Rössjön. Den 18 september genomför kåren och Röda Korset en Valdagsinsamling.
Den 21 september har kåren kårstämma på scoutlokalen. Till ny kassör valdes Åke Waldt. Den
24-25 september åker tre stycken på ALU-1 på Sonnarp. Karl-Erik Bengtsson deltager på
medlemsregistreringsträff den 28 september på distriktskansliet. I september bestämmer man
sig för att sälja julartiklar under november och december månad. I september bildar man en
rekryteringsgrupp bestående av Per-Olof Norén, Jan Åke Karlsson och Karl Erik Bengtsson.

Oktober
En patrull var anmäld till Juniorscoutsöndagen den 2 oktober på Sonnarp. Dock kom ej
patrullen till start då flera uteblev. Den 4 oktober deltager Christina Norén på
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kårordförandeträffen på Muskötgatan i Helsingborg. 16 miniorscouter och sju ledare åker till
Kvidinge Flicks stuga den 7-9 oktober på läger. Den 12 oktober genomförs en
lägerhästinvigning med endast tre deltagare. JOTA´n genomförs den 14-16 oktober i Klåveröd
med deltagare från Munka Ljungbys Scoutkår och tre radioamatörer, åtta stycken från kåren
deltager. På Distriktsstämman den 22 oktober i Höganäs åker 6 representanter från kåren. En
planerad Fredsdag på scoutlokalen den 24 oktober i distriktets regi blev inställd pga för få
deltagare. Den 29 oktober genomför Byaföreningen med hjälp av medlemmar från kåren en
kabaré på Grönadal i Vallåkra. På oktobermötet får Mats Pettersson i uppgift att titta på
bidragsmöjligheterna angående handikapptoaletter. Bertil Persson fick i uppgift att sätta in en
annons i HD om en försäljning av Grankulla. Dock fanns det inga nya spekulanter. Bertil
Persson hade också varit på ett möte i oktober angående scoutlokalen, dock framkom inget nytt.
I oktober genomför man ett blomsterlotteri utanför ICA Handlarn. Blommorna var skänkta av
Mårtenssons handelsträdgård. Lotteriet slutsåldes snabbt.

November
Den 5 november genomför man en arbetshelg på scoutlokalen då man renoverar hallen. Den 10
november möter Christina Norén och Per-Olof Norén skolbyggnadskommittén på scoutlokalen
då de försäkrar att scoutlokalen ligger utanför byggområdet. Man är mycket imponerad av den
invändiga renoveringen. Man lät meddela att ett år efter godkännande av ritningarna kan kåren
överta byggnaden. Den 12-13 november åker tre stycken på ALU-2 på Vemmentorp. Christina
Norén åker som delegat för distriktet på förbundsstämma i Malmö den 19-20 november. I
november sker en viss förstöring av scoutlokalens fönster så mycket att en glasmästare måste
anlitas. På novembermötet konstaterar man att oljeförbrukningen halverats pga den nya
isoleringen.

December
På julskyltningssöndagen i Helsingborg den 4 december har kåren två godisstånd. Den 8-10
december har kåren ett jullotteri utanför ICA Handlarn. En julbasar genomförs i
Byaföreningens regi på Folkets hus den 10 december. Den 11 december har kåren sin julfest i
Påarps skola där Stödföreningen bjuder på kaffe. Den 24 december genomför seniorscoutlaget
tomtetjänst i byn.

1989

Januari
I januari 1989 väljer man ett internationellt ombud, det blir Magnus Bengtsson. Den 28-29
januari åker tre seniorscouter på en reseledarkurs i Norrtälje. Detta blev en spännande
upplevelse med många roliga berättelser efteråt. I februari spärrar AU kårens alla konton då
inga räkningar har betalts sedan oktober. Man diskuterar även kassören.

Februari
I februari erhåller man en kåsa i vinst från julförsäljningstävlingen. Den 4-5 februari har kåren
en arbetshelg på scoutlokalen. Två stycken åker på ALU-3 den 11-12 februari på Vemmentorp.
Den 22 februari firar kåren Thinkingday med maskerad på scoutlokalen. Stödföreningen ordnar
fika för de 25 deltagarna. Kåren planerar i februari för en 5 kamp för PGIF, Tennisklubben och
scoutkåren den 3 juni. Dock uteblev motståndarna. Kåren går igenom det ekonomiska läget och
man konstaterar att lokalkostnaderna inte får öka mer. I mars väljs Yvonne Jönsson som ny
kassör i scoutkåren. Kåren får nu en uppföljning av det ekonomiska läget två gånger om året.
Man beslutar att kåren inte skall hyra ut lokalerna till privata fester.



Mars
Första veckan i mars genomför syföreningen ett
lotteri utanför ICA Handlarn. Kåren får en
stugförteckning från distriktet där man konstaterar
att Grankulla inte är med. Kåren lämnar återbud
till Väla lotteriet pga för få funktionärer.
Den 4-5 mars åker Christina Norén på
Tigerseminarium (kurs för styrelsemedlemmar) i
Båstad. Den 10-12 mars åker nio miniorscouter
och fem ledare till Boserup istället för Grankulla
pga att det inte fanns någon ström där. Den 11-12
mars genomförs en handikappåterträff på Boserup

där tre deltager. Den 11-12 mars deltager fyra
patrullscouter på PL-kurs i Ugglarp. Per-Olof Norén deltager på en rekryteringsträff den 13
mars i Spanarkårens lokaler. Den 17-27 mars reser Per-Olof Norén och Magdalena
Ömmelspång till Leningrad, Sovjetunionen med Svenska Scoutrådet. Den 24 mars anordnas
den numera traditionella städningen av scoutlokalen. På mars månads möte får kåren besök av
distriktsordförande Lasse Karemo och vice distriktsordförande Claes Olsson. På mars månads
möte diskuterar man en ny nyckellista samt gräsklippningen som seniorscouterna lovar att ta
hand om mot en viss ersättning. Kåren köper in ett nytt vindskydd samt det nya ALU-märket.
Kontraktet på Grankulla anländer kåren i mars och Christina Norén konsulterar med Bertil
Persson. Rekryteringsgruppen lägger fram sitt resultat på mars månads möte.

April
I april inköper kåren den stora fondboken. Per-Olof Norén och Magdalena Ömmelspång söker
över 200 fonder under sommaren. På aprilmötet rapporterades det att hallen färdigställts,
fönsterruterna lagade, ny matta i hallen och skohyllor i hallen ordnade. Per-Olof Norén
meddelade att sophanteringen nu åter fungerade. Bertil Persson hade gjort ett avtal med
markägare och Mikael Persson hade fixat strömmen på Grankulla. Ett nytt lås till förrådet
ordnades samt att museumet hade kompletterats. Den 31 mars-2 april åker nio seniorscouter
och två ledare på en egen scoutteknikkurs vid Maglaby. Den 8-9 april åker tre stycken på
guidekurs på Boserup. Fem patrullscouter och två ledare beger sig ut på hajk vid
Klåveröd/Klöva hallar den 8-9 april. Den 14-16 april åker 13 juniorscouter och fem ledare till
Grankulla på läger. Två stycken deltager på rekryteringsmötet den 12 april i Helsingborg
Sjöscoutkårs lokal. Den 19 april deltager tre stycken på ett guidemöte i Helsingborg på Villa
Sorella. Kåren firar St Georg den 23 april i Välluvs kyrka. Här tilldelas Karl Erik Bengtsson
och Kurt Andersson 15 års märket samt att Jan-Åke Karlsson tilldelas 5 års märket. Richard
Lindahl tilldelas priset som årets scout. Efter ceremonin serverade Stödföreningen kaffe med
dopp för föräldrarna. Den 30 april firar 30 stycken från kåren Valborgsmässofirandet
tillsammans med Byaföreningen. Fackeltågets start sker vid ICA Handlarn kl 20.00. Kåren
ansöker om ett nytt lotteritillstånd för tre år och får det.
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Maj
Den 7 maj deltager miniorscouterna på MOS = Miniorscouternas Olympiska Spel. En 3:e plats
blev resultatet.
Årets Pingstläger skedde den 13-15 maj på
Sonnarp. Här deltog 38 stycken från kåren. En
3:e plats för juniorscouterna i pingsttrampen
och en 2:a plats för seniorscouterna i deras 5-
kamp blev resultatet.
En speciell inbjudan skedde till äldre
scoutledare den 17 maj. 15 stycken kom till
denna samkvämskväll på scoutlokalen. Fyra
stycken deltager på distriktets trivselkväll på
Boserup den 22 maj. Den 26-28 maj deltager 6
stycken på Lagan Scoutrace med en 7:e
placering som bäst. Fem patrullscouter och två
ledare beger sig ut på flotthajk den 26-28 maj
mellan Klippan och Starby. Nya förhandlingar sker nu med fastighetskontoret om
ägandeförhållandet av scoutlokalen i maj månad. På april månads möte lägger Berne Svensson
fram ett förslag om rekrytering bland ungdomar i senioråldern. En kommitté bildas inför 10 års
jubileet av Byaföreningen.

Juni
Den 3 juni har kåren en inventeringsdag då man konstaterar att kåren äger sju Gilwell-tält, fem
ABC tält, fem vindskydd samt en hel del småtält. Den 6 juni deltager kåren på Svenska flaggans
dag i Påarp med start ifrån skolans parkering. Endast 13 scouter ifrån kåren kom. Den 8 juni
har kåren genomgång av Regina-dagen, detta inför höstens rekrytering. Man införskaffar
knappmärken och broschyrer till barnen för utdelning vid Byafesten samt i skolan. Tre
patrullscouter och två ledare deltager på Hand i Hand lägret på Boserup den 10-18 juni.

Juli
Under sommaren har Christina Norén ett möte med Britta Rundström och tolv andra människor
och får beskedet att scoutlokalen skall stå kvar, och att nya förhandlingar skall inledas med
fastighetskontoret. Under sommaren skänker Ernst Andersén två dörrar till scoutlokalen. Kåren
får även en erbjudan om en friggebod men måste tyvärr tacka nej pga att man ej kunde
transportera den. Kårens symaskin och gräsklippare blir lagad under sommaren. Magdalena
Ömmelspång fixar till förbandslådorna.

Augusti
Den 19 augusti anordnar Byaföreningen Byafest där kåren deltager i paraden och med ett
vindskydd, portal och livlinebana. Magdalena Ömmelspång och Jan Åke Karlsson besöker
skolan för att informera barnen om scouting.

September
Reginadagen genomförs den 7 september med start på skolan med föräldrarna Den 16-17
september deltager sju stycken på Hösthajken i Åsljunga. Seniorscoutlaget träffas endast
varannan vecka under höstterminen. Den 17 september inställer man en träff med de äldre
scouterna pga dåligt väder och dålig uppslutning. I september får distriktet en massa saker av
dekortjänst då de skall flytta. Distriktet vill ej ha allt så därför får kåren resten vilket kom till
nytta på lotterier, julbasarer och läger. Under september sker ett inbrott via patrullscoutrummet
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så kåren får besöka glasmästaren åter en gång. Den 23 september-1 oktober går Per-Olof Norén
och Jan Åke Karlsson Treklöver-Gilwellkurs på Rockelsta. Den 29 september-1 oktober åker
två patrullscouter och två ledare på cykelhajk på Söderåsen.

Oktober
Den 3 oktober deltager Christina Norén på kårordförandeträff på kansliet i Ödåkra. Kåren
genomför en lägerhästinvigning den 4 oktober med tio deltagare. Man diskuterar nya
förbättringar av hyllor till tälten. Mats Pettersson önskade att varmvattnet skulle fungera så
lokalfogde Nils Åke Månsson kontaktade kommunen om prisuppgift på en ny
varmvattenberedare. Dock hann ingen ny installeras. Men varmvatten ordnades ändå. Den 13-
14 oktober arrangerar kåren JOTA i Pyringatorpet för fyra seniorscouter, fyra patrullscouter
och tre ledare. Den 21 oktober deltager kåren med fem delegater på Distriktsstämman i
Ängelholm. Här väljs Christina Norén till 2:e vice ordförande i Kulla Scoutdistrikt. På
oktobermötet väljer man Ernst Andersén till ny stugfogde. Ernst Andersén ordnar en ny
köksinredning till Grankulla. Kåren bestämmer sig för ett sommarkårläger 1990.
På oktobermötet uppmanar Per-Olof Norén att ledarna delar ut utrustningslistor till scouterna
samt att man använder materiallistan som man skall lämna till materialförvaltaren.

November
Den3-5 november åker nio patrullscouter och fyra ledare på myshajk på Grankulla.
Juniorscouterna åker på läger i Perstorp den 3-5 november tillsammans med juniorscouter från
Munka Ljungby Scoutkår. Här deltager 27 juniorscouter och nio ledare. Den 10 november har
ungdomsrådet årsmöte där julmarknaden diskuteras.ii Den 12 november deltager sju stycken i
DM i simning i Munka Ljungby. 25 miniorscouter åker på läger den 10-12 november i Kvidinge
Flicks stuga. Temat för lägret var Nils Holgerssons underbara resa. Fem ledare och
seniorscouter säljer godis vid discot för föreningslös ungdom. Inträdet inbringade 1 400 kr till
scouterna i scoutkåren. Den 18-19 november deltager Christina Norén på förbundsstämman i
Katrineholm. I november konstaterar man att Grankulla behöver en ny flaggstång samt att årets
julförsäljning gått bra.

December
Den 2 december arrangerar kåren en julbasar i Folkets hus tillsammans med övriga föreningar,
scoutkåren får sålt sina lotter dock gjordes en för dålig PR för arrangemanget. Julfesten äger
rum den 10 december på scoutlokalen där 40 scouter och tolv ledare deltager. Den 12 december
går juniorscouterna Lucia i Maria Församlingssal för husmodersföreningen. Den 13 december
går juniorscouterna Lucia för pensionärsföreningen på Folkets hus och därefter hos ICA
Handlarn. Vid godisförsäljningen vid discot den 15 december inbringar kåren 1 700 kr som går
till scouterna i kåren. Den 17 december julstädar tio stycken scoutlokalen.

i 1986 - Den 7-8 maj åker fyra patrullscouter och två ledare på rådspatrullhajk. Var?
ii 1989 - Den 10 november har ungdomsrådet årsmöte där julmarknaden diskuteras,
deltog någon från kåren?


