
1990

Januari
I januari 1990 meddelade Berne Svensson att han införskaffat en bod från Banverket för en
krona. Ekonomigruppen hade haft möte och ekonomin verkade vara god. Så god att man
beslutar att inhandla ett nytt kökstält. Den 26 januari deltager fyra ledare på discot med
godisförsäljning. Förslag om nya ytterdörrar, ny matta i röda rummet och galgar kom upp till
diskussion på januarimötet. Den 27 januari åker fyra stycken till Munka Ljungby på en
ledarträff.

Februari
Magnus Bengtsson åker på en Internationell KontaktPerson-träff på kansliet den 4 februari. Den
9 februari deltager kåren på discot med godisförsäljning. En deltager på ALU-3 den 10-12
februari på Vemmentorp. Thinkingday firas den 22 februari på scoutlokalen med 27 deltagare,
man delar ut pris till årets bäst utklädda.
På februarimötet informerade Per-Olof Norén om det nya kommundelshus som skulle byggas
på tennisbanorna. Bygget skulle inte störa scoutlokalen, bara nagga tomten i kanten.
Målsättningen var att scoutlokalen skulle vara kvar.

Mars
Kåren deltager på ungdomsdiscot den 1 mars med godisförsäljning. 19 miniorscouter och 6
ledare åker tåg till Perstorp för att vara på läger den 9-11 mars. Den 10-11 mars åker en på PL-
kurs i Björket. Helsingborgs ungdomsråd har årsmöte den 17 mars. Två ledare åker på
seniorscoutledarkurs i Alvesta den 17-18 mars. Den 28 mars deltager Per-Olof Norén och
Magdalena Ömmelspång på ett möte med stadsbyggnadskontoret där man försäkrade att
scoutlokalen skulle stå kvar i nuvarande skick. Den 30 mars-1 april åker nio juniorscouter och
fem ledare till Grankulla på läger.
På mars månads möte presenterar Rikard Nilsson kostnaderna för sidoljus till ytterdörren. Man
bestämmer sig också för att bjuda på startavgiften på alla som deltager på Lagan Scoutrace.
Anna Greta meddelar att hon ordnat 25 stapelbara stolar till kåren. Under mars månad brinner
det i fönsterkarmen på scoutlokalen. Det visar sig att branden har börjat utvändigt. Kommunen
reparera den sedan. I mars röjer seniorscouterna trädgården och allt avfall slängs i en container
som har beställts för en kostnad för 500 kr. Richard Lindahl hjälper till att införskaffa en
kopieringsapparat till kåren.

April
På långfredagen den 13 april deltager ett tiotal ledare i den årliga städningen. Christina Norén
deltager i ett Tigerseminarium på Loka Brunn den 19-20 april. St Georg firas den 23 april med
hjälp av kyrkoherde Knut Olsson. Här deltog ett 50 tal scouter. Berne Svensson och Rikard
Nilsson tilldelas 5 års märket. Ernst Andersén tilldelas 10 års märket. Till årets scout valdes
Mikael Olofsson och Johan Möllerström. Efter ceremonin bjöd Stödföreningen på kaffe med
dopp för föräldrarna. Fyra stycken besöker Rönneåracet den 25 april i Ängelholm. Mellan den
26 och den 28 april har kåren ett lotteri utanför ICA Handlarn. Den 27-29 april lånar kåren ut
scoutlokalen till PGIF då de får besök från Fjärås. Den 30 april firar kåren Valborgsmäss med
Byaföreningen. Ett bål vid kullarna på Flybjärsområdet anordnas och skönsång stod sångkören
Lyran för. Berne Svensson föreslår en PR-dag på scoutlokalen till hösten.



Maj
Till MOS (Miniorscouternas Olympiska Spel) den 6 maj var nio anmälda och endast tre kom.
Tävlingen hölls på Sonnarp. Den 12-13 maj har kåren en röjarhelg på Grankulla. Man
konstaterar då att kårens slanförråd och toalettboden är mycket dåliga. Den 21 maj åker två
stycken till Boserup på zonträff.
I maj månad uppstår nya diskussioner om scoutlokalen. Läget var mycket oklart vad kommunen
egentligen ville. Kåren tillfrågas om man kan tänka sig att flytta till gamla skolan med tomträtt
vilket man inte hade på den nuvarande scoutlokalen. Kåren väljer också i maj en ansvarig för
julförsäljningen, det blir Per-Olof Norén.

Juni
Den 2-4 juni deltager 27 scouter på distriktets Pingstläger på Sonnarp. Seniorlaget kom 2:a i
deras tävling. Den 6 juni inställes Svenska flaggans dag i Mörarp. Kåren beslutar att själva göra
en våravslutning med föräldrar vid scoutlokalen. Den 9-17 juni deltager tre patrullscouter och
en ledare på Hand i Hand lägret på Boserup. En lägerträff inför UGH-90 äger rum den 13 juni
på scoutlokalen. I juni inhandlas kopieringsapparaten till scoutkåren.

Juli
Den 4 juli avlider kårens 2:a hedersordförande Einar Persson. Kåren sänder en krans till
begravningen.

Augusti
Den 5-12 augusti genomför kåren ett kårläger på Sonnarp som kallas UGH-90. Det är Jan-Åke
Karlssons Treklöver-Gilwellprojekt. På lägret deltager totalt 37 stycken. Lägret genomförs i
regn och rusk med lite sol mellan skurarna.
På lägret UGH-90 tilldelas Per-Olof Norén Treklöver-Gilwellinsignierna av sin handledare, Bo
Erik Ahlgren. Per-Olof Norén blir den 5:e Treklöver-Gilwellscouten i kåren.
Den 17-19 augusti deltager två stycken på förbundsmötet på Kjesäter. Över 900 scouter deltog
på mötet. Den 18 augusti är det Byafest där kåren deltager med ett lotteri. Den 30 augusti avlider
Hugo Månsson, kåren sänder pengar till Cancerfonden och Allergifonden. Den fina sjuarmade
ljusstaken och Hugges låda kommer alltid att påminna oss om Hugo Månsson.



I augusti bestämmer man att varje avdelning skall
städa lokalen en gång i månaden. Per-Olof Norén
meddelar att han har reserverat 20 platser på
Stockholm Venture. Berne Svensson undersöker
möjligheten till roverscouting i Påarp. På
augustimötet kommer det fram att taxeringsvärdet på
Grankulla är 48 000 kr. Berne Svensson lägger fram ett förslag om att kåren bör inhandla slanor
till JOTA´n. Kåren deltager på Samfällighetsföreningens årsmöte på Grankulla. Samtidigt
meddelar Ernst Andersén att vattenavlopp är kopplad på Grankulla. Christina Norén har haft
tre möten med LOFA angående flyttningen till Gamla skolan, Mullbärsgatan 2. Man har blivit
lovad tomt med tomträtt samt en extra bit mark mot ett arrende för en symbolisk summa.

September
Den 26 september är det kårstämma. Man tänder två ljus till minne av Einar Persson och Hugo
Månsson. På kårstämman väljer man in Per-Olof Norén som representant i Stödföreningens
styrelse. På kårstämman tilldelas Jan Åke Karlsson sina Treklöver-Gilwellinsigner och blir
därmed den 6:e Treklöver-Gilwellscouten i kåren. En juniorscoutpatrull deltager på
Juniorscoutsöndagen den 30 september på Sonnarp.

Oktober
Den 2 oktober deltager Jan-Åke Karlsson på kårordförandeträffen i Ödåkra. Den 17 oktober får
kåren besök av Östtyska ungdomar. Den 19 oktober deltager kåren på ungdomsdiscot med
godisförsäljning. Kåren arrangerar en PR-dag den 20 oktober på scoutlokalen, Här deltager
Roupez med en utställning.
6 stycken deltager på Distriktsstämman den 20 oktober på Clemensskolan i Helsingborg. Ett av
besluten blev ett ja till bäverscouting. Den 24 oktober arrangerar kåren en lägerhästinvigning
med 6 deltagare som invigs. 39 miniorscouter och åtta ledare åker på läger till Klåveröd den
26-28 oktober.
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På oktobermötet meddelar
Per-Olof Norén att kåren
dragit igång julförsäljningen
och att i år blir det en tävling
med priser till de tre bästa
försäljarna. I oktober
meddelade Christina Norén att
hon hade varit på möte med
kommunen angående
skattefrågor. Hon meddelade
också att det strulat till sig i
scoutlokalfrågan så det lutade
mot att kåren får vara kvar i
huset. Detaljplanen på
nybyggnationen var nu
återremitterad. Jan-Åke
Karlsson redovisar kårlägret
UGH-90, vilket blev ett
positivt resultat. Kåren får
också ett erbjudande om att
sälja guldcheckar men tackar
nej. Kåren får också en
inbjudan till distriktslägret
Luff-91. Man konstaterar
också att Grankulla behöver
en upprustning. Kårens
medlemsantal ökade på hösten
till 108 medlemmar mot
vårens 86. Richard Lindahl
meddelade också att över
50 000 kopior hade tagits
sedan kåren erhållit
kopieringsapparaten.

November
Den 2-4 november lånar kåren ut scoutlokalen till miniorscoutkommittén. 14 juniorscouter och
fem ledare plus några seniorscouter åker på läger den 2-4 november till Grankulla. Vädret var
tyvärr inte det bästa. Per-Olof Norén åker på en värdkurs i Stockholm den 10-11 november. De
16 november deltager nio patrullscouter och tre ledare på en hajk på Söderåsen. Kåren sålde
lotter utanför ICA Handlarn. Allt tog slut första veckan, dock hade de problem med blommorna
pga att de frös. Christina Norén deltager på förbundsstämman den 24-25 november i Västerås.
Där tar man beslutet om att man skall införa en ny verksamhetsgren, bäverscouting.

December
Den 9 december kl 14.00-16.00 har kåren julfest i Påarps skola. Här deltager över 150 stycken.
Det blir lekar, uppträden från varje avdelning och kaffe med dopp. Den 24 december har
seniorscouterna tomtetjänst i Påarp.

Bild 3 Tidningsartikel i Helsingborgs Dagblad



1991

Januari
Kåren startar 1991 års program med att åka på en planeringshelg den 11-13 januari till Lalandia,
Danmark. Här deltager 19 ledare, åtta familjemedlemmar samt 16 från Munka Ljungbys
Scoutkår. Det blev ett mycket lyckat arrangemang. Den 16 januari deltager två stycken på en
ledarträff i Landskrona.
Lokalfogden meddelade att olja var fyllt på för sista gången på scoutlokalen. Lite strul hade
uppstått då staketpinnarna hade anlänt, men Berne Svensson redde upp det. Några veckor senare
stals samtliga staketpinnar från scoutlokalen. Byaföreningen meddelar på januarimötet att man
ordnar Valborgsmässofirandet om scoutkåren ordnar fackeltåget. Kåren inhandlar ett nytt
Gilwell-tält samt att man kompletterar patrullådorna.
Kåren får ett brev från förbundet om ändrade försäkringar. Kåren söker upp ett nytt
försäkringsbolag. Mer information om Luff-91 kommer till kåren från distriktet på
januarimötet. På januarimötet 1991 meddelar Christina Norén att kommunfullmäktige tagit det
definitiva beslutet om flyttningen för Påarps Scoutkår från Mullbärsgatan 12 till Mullbärsgatan
2. Kåren beslutar att ej flytta verksamheten förrän den gamla skolan är renoverad enligt kårens
önskemål.

Februari
Den 22 februari firar kåren Thinkingday på scoutlokalen, 25 scouter och 6 ledare deltager. Man
gjorde en insamling till de Ungerska scouterna på 220 kr.
På februarimötet konstaterar man att gräsklipparen, veden och staketpinnarna är stulna. Yvonne
Jönsson meddelar att den automatiska överföringen från postgirot till bankgirot kostar för
mycket och att kåren bör återinföra postgirot, vilket kåren också gör.

Mars
Den 8-10 mars åker 32 miniorscouter och nio ledare på läger i GA Riddarnas stuga. Den 17-18
mars åker Christina Norén och Per-Olof Norén på Tigerseminarium i Båstad. Den 22 mars-1
april åker fyra ledare till Gödöllö, Ungern med Svenska Scoutrådet. Man besöker scoutkårer
och överlämnar gåvor från svenska scouter. Under hela veckan bor man hos en värdfamilj.
På mars möte meddelar Christina Norén att hon har varit på möte med LOFA. Efter önskemål
gör kommunen två rum på ovanvåningen, isolerar, lägger nytt golv i hallen, renoverar köket,
tar ner väggar i förrådet, murar igen ytterdörrar och en ny brandstege sätts in. Under mars månad
renoverar Mats Pettersson Grankullas kök.

April
Den 5-7 april åker tio juniorscouter, fyra assistenter och två ledare på läger på Boserup. Den
13-14 april åker två stycken på assistentkurs på Sonnarp. Den 19-21 april åker åtta
patrullscouter och tre ledare ut på en flotthajk på Rönne å. Under hajken var det mycket dåligt
väder. Den 23 april firar kåren St Georg med en fotvandring till Välluvs kyrka med start kl
19.00. Här deltager ca 90 stycken. Tommy Snecker tilldelas 5 års märket, Per-Olof Norén 10
års märket. Till årets scout valdes Angelica Waldh. Den 26-28 april genomför tre seniorscouter
och två ledare en hajk vid Rössjön. Kåren deltager i Valborgsmässofirandet den 30 april med
ett fackeltåg kl 19.30 från scoutlokalen.
På aprilmötet beslutar kåren att ej deltaga i Svenska flaggans dagsfirande pga den dåliga
uppslutningen från andra föreningar. Istället beslutar man att arrangera en egen kåravslutning
den 6 juni.



Maj
Den 5 maj deltager 14 miniorscouter och tre ledare på MOS (Miniorscouternas Olympiska Spel)
på Fredriksdal. Den 9-12 maj åker elva seniorscouter och ledare till Stockholm för att deltaga
på Stockholm Venture. Förläggningen sker på Gärdet tillsammans med ca 7 000 scouter. En
galaföreställning sker på ett nästan fullsatt Globen. Den 18-20 maj åker 31 stycken på distriktets
Pingstläger i Herrevadskloster.

Juni
Den 4 juni deltager Mats Pettersson på ett DS-möte efter en inbjudan från distriktet. Den 6 juni
arrangerar kåren en kåravslutning vid scoutlokalen med 75 deltagare. Den 8-16 juni åker fem
stycken på distriktets Hand i Hand läger på Boserup.

Juli
15 stycken deltager på distriktets sommarläger Luff-91. Lägret är förlagt på Sonnarp och äger
rum den 27 juli-4 augusti.

Augusti
På augustimötet konstaterar man att renoveringen inte är klar av den nya scoutlokalen, så man
får börja höstterminen i den gamla scoutlokalen. Tyvärr hade en viss förstörelse skett under
sommaren på den gamla scoutlokalen, som tillfälligt lagades. Christina Norén lät också meddela
att aktivitetsstödet nu är helt statligt och att man nu hade fått de första informationerna om
Europakonferensen i Helsingborg.
Den 22 augusti anländer en fredsbudkavel till kåren. Denna budkavle startade på Luff-91 för

att sedan gå igenom hela distriktet och
till sist anlända i Helsingborg på
scouternas Fredsdag den 17
september. Kåren sänder över
budkavlen till Bårslövs Scoutkår.
Den 24 augusti genomför ledarna en
tillfällig städning av scoutlokalen. Den
25 augusti deltager kåren på
Hembygdsdagen vid Välluvs kyrka.
Kåren deltager på Byafesten den 31
augusti utanför ICA Handlarn mellan
kl 9.00-14.00 med ett lotteri. Under
augusti transporterar man upp en
flaggstång på Grankulla.

September
Den 14-15 september deltager fyra seniorscouter och två ledare på distriktets Hösthajk på Ven.
De erhåller 1:a pris i tävlingen. Den 15 september genomför kåren en Valdagsinsamling
tillsammans med Röda Korset. Den 17 september deltager ett 50 tal scouter från kåren på
distriktets Fredsdag i Helsingborg vid Terasstrapporna. Resan in till Helsingborg skedde med
tåg. Man vandrade i ett långt fredståg från konserthuset till terasstrapporna. I ösregn sjöng man
fredssånger och hörde på olika talare. Den 25 september genomför kåren sin sista kårstämma i
scoutlokalen på Mullbärsgatan 12. Den 27-28 september deltager Christina Norén på en
distriktsutvecklingskurs i Gilleleje i Danmark. Den 28 september genomför man en arbetsdag
på den nya scoutlokalen. Den 29 september deltager en patrull på Juniorscoutsöndagen på
Sonnarp.

Bild 4 Per-Olof Norén, Magdalena Ömmelspång tar emot
budkaveln



På septembermötet konstaterar man att flyttningen närmar sig och man måste inhandla diverse
färg och väv till de resterande rummen.

Oktober
Den 1 oktober deltager Christina Norén på en kårordförandeträff i Ödåkra. Kåren genomför en
lägerhästinvigning med 15 deltagare den 2 oktober. Den 4-6 oktober åker 32 miniorscouter och
tio ledare till Aggarp för att ha läger. Samma helg, alltså den 4-6 oktober åker 6 patrullscouter
och två ledare på cykelhajk på Söderåsen. Den 12-13 oktober genomför man en arbetshelg på
Grankulla med elva deltagare. En ny matta i köket och spisen kopplas åter in är en del av
arbetena som gjordes. Den 16 oktober genomför distriktet en elefantdag med en deltagare från
kåren.i Kåren deltager den 26 oktober med fem stycken på Distriktsstämman på Filbornaskolan
i Helsingborg. Man kunde konstatera att kåren ökat medlemsantalet med 25%. Den 26-27
oktober arrangerar kåren JOTA med många besökare på scoutlokalen.

November
Den 1-3 november åker 17 juniorscouter och 6 ledare på läger på Grankulla. Två stycken
deltager på PL-kurs den 11-12 november i Björket. Per-Olof Norén deltager den 13 november
på en Internationell KontaktPerson-träff i Ödåkra. Christina Norén åker på förbundsstämman i
Falun den 23-24 november.
På novembermötet konstaterar man att renoveringen snart är klar i den nya scoutlokalen samt
att köket behöver en ny matta samt att kakel skall sättas upp på väggarna. Man konstaterar
också att man måste städa sina rum efter sig. På novembermötet diskuterar man också en
renovering av Grankulla. Efter mötet bjöd distriktet på smörgåstårta pga den stora
medlemsutvecklingen.

December
Den 8 december arrangerar
kåren sin sista julfest på
Mullbärsgatan 12 med över
85 deltagare. Stödföreningen
bjöd på fikat. Den 24
december arrangerar
seniorscouterna en
tomtetjänst.

1992

Januari
Den 12 januari 1992 genomför kåren en planeringsdag på den nya scoutlokalen med 20
deltagare. Den 17-19 januari åker 15 stycken på en kårutvecklingskurs (kårplaneringshelg) i
Gedser, Danmark. Fem stycken deltager på Hand i Hands återträff på Boserup den 24-26
januari.
Man konstaterar i januari att köket nu står klart. Magnus Andersson avsade sig
stationsansvarigheten för kårens radiosignal. Kåren väljer in Sigvard Nilsson som ny ansvarig
för radiosignalen. Man beslutar på januarimötet att färg och akustiktak skall inhandlas till
skolsalen, samt en ny ytterdörr skall sättas in.

Februari
Den 1 februari genomför man en arbetsdag på den nya scoutlokalen, man sätter den nya
ytterdörren på plats. Den 4 februari deltager en på ett möte med fritidsnämnden angående

Bild 5 Scoutlokalen på Mullbärsgatan 12



bidragen. Den 5 februari har Stödföreningen sitt årsmöte där man beslutar att överföra 15 000
kr till scoutkåren. Den 12 februari deltager elva stycken från kåren på en zonträff i Mörarp
angående Stina-projektet. Den 21-23 februari genomför 6 seniorscouter och ledare en hajk på
Söderåsen. Den 22 februari firar man Thinkingday med 30 stycken deltager i scoutlokalen.
På februarimötet meddelar Christina Norén att 70m2 akustiktak är beställt. Man beslutar också
att inköpa nytt tyg till gardinerna samt att Magdalena Ömmelspång får lov att sy dem. Man
diskuterar också en ny ytterdörr på Grankulla samt en ny toalettbyggnad. Rikard Nilsson lade
fram ett förslag om en toalett/bastubyggnad vilket seniorscouterna skulle ha som projekt. Man
diskuterade också de mystiska gasräkningarna samt elen och trösklarna på scoutlokalen. Man
väljer också Jan Lindahl som lotteriföreståndare för kåren.

Mars
Den 7-8 mars åker fyra stycken på PL-kurs i Björket. Under påsken arrangerar syföreningen ett
lotteri utanför ICA Handlaren. Den 20-22 mars åker 16 juniorscouter och åtta ledare till
Grankulla på läger.
Under mars månad anländer det nya akustiktaket för 5 500 kr. På mars månads möte
informerade Claes Jarlvi, studierektor, om skolans eventuella lokalbehov för
fritidsverksamheten. Berne Svensson informerade om det nya gasolköket och Tommy Snecker
lovade att inhandla färg till Grankulla. Petra Håkansson lovade att göra ett utkast på en
utsmyckning av det igenbommade fönstret mot Ekebergavägen. Kenneth Borg och Mats
Pettersson skulle göra ett utkast på en scoutlilja som skulle sitta på ytterväggen.

April
Den 4-5 april åker tre stycken på assistentkurs på Sonnarp. Den 10-12 april arrangerar fem
patrullscouter och två ledare en flotthajk vid Starby. Den 15 april deltager Christina Norén på
ett möte på Villa Sorella om Europakonferensen. Den 17 april genomför man en arbetsdag på
scoutlokalen då man tar bort buskarna som delar tomten.
Den 23 april firar kåren St Georg i Välluvs kyrka. Här delar distriktsordförande Lasse Karemo
ut det stora förtjänstmärket i guld till Anna-Greta Nordqvist för förtjänstfullt arbete för kåren i
30 år. Ett nyinstiftat märke som endast delas ut vid speciella tillfällen. Christina Norén tilldelas
15 års märket, Mats Pettersson 10 års märket, Jonas Nygren och Magdalena Ömmelspång 5 års
märket. Till årets scout valdes Gill Blomkvist. Ca 100 deltog i kyrkan, efter ceremonin bjöd
Stödföreningen på fika i scoutlokalen.
Den 25-26 april har kåren en arbetshelg på Grankulla då stugan målas om utvändigt och
invändigt, 15 stycken deltager. Den 30 april firar kåren valborgsmäss med ett fackeltåg från
scoutlokalen till kullarna vid Flybjärsområdet.
På april månads möte diskuterade man arbetsdagar under sommaren, gräset på scoutlokalen,
trasiga köksfönster, musätna fanor och att man skulle plocka en hel del detaljer från gamla
scoutlokalen. Man beslöt att slutföra målningsarbetet på Grankulla den 1 maj. Man beslöt också
att tacka nej till skolans fritidsaktiviteter. Christina Norén hade också varit i kontakt med LOFA
(Lokal- och Fastighetsförvalningen) angående tomtgränsen.

Maj
Den 8-10 maj åker 30 miniorscouter och tio ledare på läger i Klåveröd. Den 16 maj har kåren
en arbetsdag på Grankulla. Den 16-17 maj åker fyra stycken på PL-kurs på Söderåsen. Kåren
arrangerar en tältresardag den 23 maj då man konstaterar att man skall inhandla ett nytt kökstält.
En deltager på Samfällighetsföreningens årsmöte på Grankulla den 23 maj.
Den 23 maj ansvarar Påarps Scoutkår för rundvandringen i Helsingborg under
Europakonferensen. Stödföreningen ordnar picknickkorgar till alla deltagare. Den 25 maj åker
ett tiotal ledare tillsammans med utländska gäster från Europakonferensen en båttura där man



äter en god middag tillsammans. Den 26
maj gästas Påarps Scoutkår av 16
utländska gäster från
Europakonferensen. De skulle se hur
scouting bedrevs i Sverige.
Den 29-31 maj åker 23 stycken till
Värnamo för att deltaga på Lagan
Scoutrace. Sju kanoter deltog och den
bästa placeringen var en 6:e plats. Dock
vann kåren en ceremoniklocka i ett
lotteri.
På maj månads möte rapporterade man
att toaletten var vävd och målad, nya
glasrutor var insatta i köket och
miniorscoutrummet, mer färg till

Grankulla hade inhandlats, lampan på Grankulla var renoverad efter ett missöde och att gräset
borde klippas på Grankulla. Kenneth Borg meddelar att han skall åka upp till Grankulla och
polera golvet så fort som målningen är över. Kåren erhåller också en tid i sporthallen på lördagar
mellan kl 12.30-14.00. Kåren erhåller 2 000 kr från Lions i maj månad för resan till Portugal på
sommaren. I maj månad meddelar Per-Olof Norén att pensionärsföreningen önskar hyra ett rum
på scoutlokalen.

Juni
Den 3 juni deltager Påarps Scoutkår på ett förberedande möte angående DM-helgen i Munka
Ljungby. Här beslutar man att Påarp skall ta hand om JOTA-utställningen. Den 4 juni har kåren
avslutning vid scoutlokalen och vid lekplatsen vid Idrottsgatan/Floragatan. Totalt deltager 115
stycken. Den 6-8 juni deltager 35 stycken på distriktets Pingstläger på Sonnarp. Den 10-17 juni
deltager åtta stycken på Hand i Hand lägret på Boserup.

Augusti
Den 1-15 augusti flyger tre seniorscouter och tre ledare till Lissabon, Portugal, för att deltaga
på ett stort läger för 10 000 deltagare. Man bor hos familjer före och efter lägret. Lägret var
placerat 100 m från stranden nära en stad som heter Cantanhede. Vädret var mycket fint, inte
en dag under 27 grader. För att få in pengar till resan målar man distriktets kansli i Ödåkra
under sommaren man får också bidrag från Lions och ur Folke Bernadottes minnesfond.
Den 22 augusti deltager kåren med ett lotteri på Byafesten. Kåren arrangerar en planeringsdag
den 22 augusti på scoutlokalen. Den 23 augusti deltager ett tiotal ledare på Hembygdsdagen vid
Välluvs kyrka med en utställning samt korvgrillning. Den 26 augusti deltager Berne Svensson
på ett möte om DM-helgen. Den 28-30 augusti lånar PGIF scoutlokalen till sina danska gäster.
Under augusti inhandlar man nytt golv och panel till ledarrummet, nya garderober sätts upp i
hallen, stenplattor lägges på tomten samt att kåren erhåller matjord från gatukontoret.

September
Den 5 september får kåren ett stipendium från Skånemejeriet. Emmely Pettersson mottager
priset på 3 000 kr från landshövdingen på Skånedagarna vid Bosjökloster. På alla mjölkpaket
står det om priset vilket medför en enorm PR för kåren, nog värt mer än en tidningsartikel. Den
12-13 september åker sju stycken på distriktets Hösthajk vid Fasalt. Den 15 september har kåren
en Fredsdag då man tillverkar en stor fredstavla. Per-Olof Norén deltager på en träff för
julförsäljnings-Kuláre i Ödåkra den 21 september. Den 23 september arrangerar kåren en
lägerhästinvigning för tio deltagare. Den 26-27 september arrangerar kåren en arbetshelg på
Grankulla där man målar invändigt i stugan. Man sätter upp scoutliljan samt nya gardiner. Den
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26-27 september deltager fyra stycken på Stor-TASS för seniorscouter på Sonnarp. Den 30
september genomför kåren en kårstämma på scoutlokalen.
Under september har man ordnat nya mattor i hallen, lister till ledarrummet, trädgården
iordningställd. Det enda problemet var att skolbarnen korsade tomten och med det följde en
viss förstörelse. På septembermötet beslutar man att genomföra en julmarknad samt ett lotteri
utanför ICA Handlarn för att få in pengar till Natura-93.

Oktober
Den 3-4 oktober deltager fyra stycken på ALU-1 på Sonnarp. Den 7 oktober deltager Christina
Norén och Per-Olof Norén på kårordförandeträff på Boserup. Den 9-11 oktober åker 15
patrullscouter och fyra ledare på läger vid Klåveröd. Den 16-18 oktober åker nio stycken på
DM-helgen i Munka Ljungby. Kenneth Borg och Rikard Nilsson deltager i DM i femkamp och
Jenny Snecker och Helen Lindgren i DM i orientering. Berne Svensson anordnar JOTA´n under
DM-helgen. Den 24 oktober deltager 6 stycken på Distriktsstämman på Filbornaskolan i
Helsingborg, och där erhåller man ett tröstpris i millimeterjakten pga reklamen på mjölkpaketet.
På oktobermötet diskuterar man om att hyra ut ett rum till PRO, vilket man beslutar att göra
mot utbytande av tjänster. På Grankulla är nu fönstren och fönsterluckorna målade och
målningen av köket är påbörjat.

November
Den 6-8 november åker juniorscouterna på läger på Boserup.ii Den 7-8 november åker tre
stycken på PL-kurs på Björket. Den 7-8 november besöker en grupp Irlandsresenärer från SSR
scoutlokalen. Fyra stycken åker på ALU-2 den 14-15 november på Vemmentorp. En deltager
på SKS information om Natura-93 i Maria församlingssal den 18 november. 28 miniorscouter
och tio ledare åker på läger i Aggarp den 20-22 november. På söndagen ordnar Stödföreningen
en tipsrunda för föräldrarna. Christina Norén åker den 21-22 november på förbundsstämma i
Borås och här tilldelas hon GA-märket för
förtjänstfullt arbete i distriktet.
Under november har man rensat stuprören samt
renoverat diverse saker på Grankulla.

December
En julmarknad arrangeras den 5 december
mellan kl 10.00-14.00 på scoutlokalen. Här
säljer man lotter, kaffe, korv, scoutartiklar och
man har en tomtegrotta.
Den 6 december arrangerar kåren en julfest
endast för scouterna på scoutlokalen. Här
deltager 75 scouter och 30 ledare. Kåren anordnar ett julbord för ledare och funktionärer den
18 december på Chagall.

1993

Januari
Den 8-10 januari 1993 åker 14 stycken på planeringshelg till Gilleleje, Danmark. Två ledare
och tre patrullscouter går Midvinterhajk den 23-24 januari på Hallandsåsen. 6 stycken deltager
på Hand i Hand återträff på Boserup den 29-31 januari.
I januari diskuterar man värme på scoutlokalen och läckande fönster. På scoutlokalen har man
nu satt upp akustiktaket i skolsalen.
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Februari
Den 6 februari har patrullscouterna en miljödag vid Klåveröd. Nio patrullscouter och två ledare
deltager. Fyra stycken åker på ALU-3 den 6-7 februari på Vemmentorp. Den 13-14 februari
sköter tre stycken maten vid distriktets lång-DS i Tåssjö. Den 17 februari har kåren en Natura-
93 träff på scoutlokalen för föräldrarna. Thinkingday firas den 22 februari kl 18.00-20.00 på
scoutlokalen med 25 scouter och åtta ledare. Stödföreningen ordnade fikat till dem.
I februari konstaterar man att toalettboden på Grankulla är fallfärdig och en ny måste byggas.

Mars
Den 3 mars åker tio stycken till Landskrona på Café Scout. Den 12-14 mars ordnar fyra ledare
en Överraskningshajk för tre seniorscouter och tre patrullscouter. Utan att veta vart de skulle
hamna någonstans blev det slutmålet en lyxstuga i Dronningmölle, Danmark, Här fanns
solarium, bastu, bubbelpool och andra lyxiga saker att utnyttja. Den 19-21 mars åker 16
juniorscouter och fem ledare till Boserup på läger.
I mars ordnar Rikard Nilsson en häck längs med Ekebergavägen på scoutlokalen.

April
Den 3-11 april åker Rikard Nilsson till Rockelsta för att gå på en Treklöver-Gilwellkurs. Två
stycken åker till Dösjöbro den 5 april för att deltaga på en Lek-kväll. På långfredagen den 9
april arrangerar man en städ- och arbetsdag på scoutlokalen. Den 16-18 april åker 14
patrullscouter och fem ledare på hajk på Söderåsen. St Georg firades den 23 april kl 18.30 i
Välluvs kyrka. 150 personer deltager i kyrkan. Eva Eriksson tilldelas 5 års märket. Till årets
scout valdes Karl-Erik Bengtsson. Den kyrkliga delen hölls av Pär Stynberg. Den 23-24 april
åker fem seniorscouter och tre ledare på bastuhajk på Sonnarp. En städdag på Grankulla
arrangeras den 24 april då man polerar golvet i stugan. Den 30 april deltager kåren i
Valborgsmässofirandet med ett fackeltåg från scoutlokalen till kullarna vid Flybjärsområdet.
Skönsången står sångkören Lyran för. Vårtalare var Pär Stynberg och 55 stycken deltog ifrån
kåren.
I april ordnar Berne Svensson en ny gräsklippare till scoutkåren.

Maj
Den 2 maj deltager elva miniorscouter och två ledare på MOS (Miniorscouternas Olympiska
Spel) på Fredriksdal. Den 5 maj besöker 40 stycken från St Georgs Gille Scoutkåren efter ett
besök på Hembygdsgården. Kåren erhåller ett bidrag till scoutverksamheten samt en
minnesgåva. Den 7-9 maj åker 34 miniorscouter och 9 ledare på läger på Boserup. Tre stycken
deltager på PL-hajken den 15-16 maj på Söderåsen. På årets Pingstläger på Sonnarp den 29-31
maj deltager 30 stycken från kåren.
I maj diskuterar man Rikard Nilssons Treköver-Gilwellprojekt, nämligen att bygga en bastu
och toalettbyggnad vid Grankulla. Kåren beslutar att starta arbetet med hjälp av sponsring av
företag i byn.

Juni
Den 3 juni har hela kåren kåravslutningen på lekplatsen mellan Idrottsgatan/Floragatan. Här
lekar man och grillar korv tillsammans med föräldrarna. Den 12 juni erhåller kåren en tavla från
Lions som kåren får lov att avyttra till förmån för ungdomsverksamheten. Den 12-20 juni
deltager 6 stycken från kåren på Hand i Hand lägret på Boserup.



Juli
Den 26 juli anländer 23 skotska scouter till Påarp för att bo hos familjer
i tre dagar innan Natura-93. Den 29 juli deltager 30 stycken från Påarps
Scoutkår på förbundslägret Natura-93, där Kung Carl XVI Gustaf
besöker lägret under en hel dag.

Bild 8 Natura-93

Augusti
Den 20-22 augusti deltager sju stycken på Flipp7 på
Rönne å. Årets Hembygdsdag är den 22 augusti där
kåren ställer upp med korvgrillning och en
utställning. Kåren deltager på Byafesten den 28
augusti med ett lotteri.
I augusti beslutar man att göra vykort över
scoutlokalen tillsammans med Gröna Gården och
Landsberg. Man beställer även en ny omgång av
kårmärket med påfågeln på. I augusti 1993 beslutar
man att starta upp en bäverscoutavdelning för 1:e
klassare, detta tack vare tre nya ledare och en ledare
ur ledarpoolen.

September
2 seniorscouter går distriktets Hösthajk den 11-12 september
tillsammans med seniorscouter från Scoutkåren Maria Spejarna. Den
18-26 september åker Magdalena Ömmelspång till Rockelsta för att
deltaga på en Treklöver-Gilwellkurs. Den 25-26 september åker två
ledare och två seniorscouter på Stor-TASS på Sonnarp. Den 26
september arrangerar juniorscouterna en familjedag på Grankulla. Den
29 september har kåren kårstämma på scoutlokalen där man beslutar
att höja medlemsavgiften till 175 kr per termin hösten 1994.
I september meddelar Per-Olof Norén att kåren har fått ett billigt parti
2:a sorterings sovsäckar som kåren kommer att sälja under hösten.

Oktober
Den 1-3 oktober åker 15 patrullscouter och två ledare på flotthajk på Rönne å. Två stycken åker
på ALU-1 på Sonnarp den 2-3 oktober. Den 5 oktober åker Per-Olof Norén på
kårordförandeträff på Boserup. Den 6 oktober har kåren lägerhästinvigning där 15 stycken
deltager. Tre stycken åker på Södra Skånes lekkurs den 8-9 oktober på Gamlegård i Torna
Hällestad. Sju stycken åker på PL-kurs den 9-10 oktober på Björket. Den 9-10 oktober har kåren
en städdag och arbetshelg på Grankulla. 35 miniorscouter och tio ledare åker på läger på Björket
den 15-17 oktober. På söndagen ordnar Stödföreningen ett familjespår med ca 125 deltagare.
Efter rundan bjöd ICA Handlaren på korv och bröd. Den 15-17 oktober arrangerar kåren JOTA
för de äldre scouterna på scoutlokalen. På Distriktsstämman den 23 oktober i Ängelholm
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deltager sju stycken från kåren. Kåren erhåller 1:a pris i rekrytering då kåren har ökat sitt
medlemsantal till 140 medlemmar. Den 23-24 oktober åker Rikard Nilsson till Rockelsta för att
gå på uppföljningen av Treklöver-Gilwellkursen. Den 29-31 oktober åker 19 juniorscouter och
6 ledare till Grankulla på läger. Den 30 oktober deltager två stycken på ett möte om
handikappinformation.
Under oktober besöker Länsförsäkringar scoutlokalen för att besiktiga inbrottsmöjligheterna.
Kåren röstar ja till ett kårsommarläger 1994. Tommy Snecker meddelar att kårens kanoter
förvaras i Frillestad.

November
2 stycken deltager på ALU-2 i Hjälmsjövik den 11-13 november. Den 21 november anordnar
kåren en städdag på scoutlokalen. Två stycken deltager på ett möte i Fram-Drottninghögs
scoutlokal om handikapp den 21 november. Fyra stycken åker iväg på en bäverscoutkurs som
Södra Skåne arrangerar i Torna Hällestad den 26-27 november. Den 27-28 november ordnar
några ledare en + 19 helg på Grankulla, åtta stycken deltager. På Hembygdsföreningens
julmarknad den 28 november deltager kåren med ett lotteri, korvförsäljning samt försäljning av
julartiklar.
I november skänker Towa Svensson ett tiotal uppstoppade fåglar till kåren.

December
Den 2-3 december har syföreningen ett lotteri utanför ICA Handlarn. Den 4 december anordnar
kåren en julbasar på scoutlokalen mellan kl 10.00-15.00. Den var mycket välbesökt. Den 5
december arrangerar kåren en julfest i skolans matsal med över 175 deltagare. Här visades
diabilder och avdelningarna hade uppträden. Den 11 december har kåren en arbetsdag på
Grankulla. Den 11 december arrangerar kåren ett julbord för ledarna och funktionärer på
Aurora, 28 stycken deltog. Den 11 december lånar kåren ut scoutlokalen till PRO´s julmarknad.
Den 12 december deltager scoutkåren med ett lotteri på julskyltningssöndagen i Påarp.

1994

Januari
1994 års första aktivitet är planeringshelgen på pensionat Enehall i Båstad den 14-16 januari
där 17 stycken deltager. Den 14-16 januari hyr scoutkåren ut scoutlokalen till Vegeholms
Scoutkår. Fyra stycken deltager på Hand i Hands återträff den 29-30 januari på Boserup. Den
29 januari arrangerar kåren en arbetshelg på Grankulla. Den 29-30 januari åker fem
patrullscouter på Midvinterhajk på Hallandsåsen.
I januari börjar kåren sälja jubileumströjorna och jubileumsmärkena. Kenneth Borg meddelar
att han har varit i kontakt med Helsingborgs Energi och fått rätt på de mystiska elräkningarna.
En Natura-93 videofilm anländer till kåren där vissa kårmedlemmar är med i.

Februari
Den 4-5 februari åker två stycken på ALU-3 på Sonnarp. Thinkingday firades den 22 februari
på Folkets hus med 59 deltagare, Stödföreningen stod för fikat.
I februari meddelar Christina Norén att hon har dragit igång en studiecirkel om "Vårt friluftsliv"
där elva stycken deltager. Rikard Nilsson meddelar att bastu/toalettbygget har blivit 4 100 kr
dyrare en beräknat. Kåren beslutar därför att vid större byggnationer eller inköp skall offerter
göras. Kåren beslutar att kårlägret skall ske den 24-31 juli på Boserup.



Mars
Den 11-13 mars arrangerar två ledare en Överraskningshajk för tre seniorscouter och tre
patrullscouter. Denna sker i trakten kring Hovs Hallar och Torekov. Den 11-13 mars åker 17
juniorscouter och tio ledare och assistenter på läger i GA Riddarnas stuga. Den 19-20 mars åker
två stycken på assistentkurs på Sonnarp. Den 24-25 mars anordnar syföreningen ett lotteri
utanför ICA Handlarn.
I mars månad meddelar Per-Olof Norén att färgen på Grankulla redan har börjat trilla av på
stugan. Kårens seniorscoutlag hämtar ett lottstånd i Ödåkra som man renoverar.

April
Den traditionella städningen på långfredagen inföll den 1 april där ett 20 tal ledare deltog. Sju
patrullscouter och tre ledare åkte på en cykelhajk den 8-10 april på Söderåsen. St Georg firades
den 23 april kl 13.30 i Välluvs kyrka. Här deltog ca 110 stycken i kyrkan varav 30 stycken från
St Georgs Gille i Helsingborg. Peter Tullberg tilldelades 5 års märket och Therese Bergstedt
tilldelas priset som årets scout. Efter ceremonin vandrar alla tillbaka till scoutlokalen där
Stödföreningen bjöd på kaffe med dopp. Den 23 april invigs Rikard Nilsson till kårens 7:e
Treklöver-Gilwellscout. Han tilldelas halsduken och insignierna av Christina Norén. Tio
stycken deltager i ceremonin på Grankulla. Den 24 april arrangerar kåren en arbetsdag på
Grankulla. Valborgsmäss firas den 30 april med ett fackeltåg från scoutlokalen till kullarna vid
Flybjärsområdet. Sångkören Lyran stod för sången och vårtalare var Bengt Johansson. Över 65
scouter deltog i fackeltåget.
I april meddelar Kenneth Borg att han lyckats ordna två nya fanor till
kåren. Dane Blomqvist meddelar att han ordnat 50 slanor till kåren.
Vid medlemsräkningen var medlemsantalet 130 medlemmar i kåren.

Maj
Den 6-8 maj åker 24 miniorscouter och tio ledare på läger på
Pyringatorpet. 6 patrullscouter deltager på PL-hajken den 7-8 maj vid
Skäralid. Den 14-15 maj deltager fyra stycken på en miljökurs i Sjöröd,
Gärsnäs. Den 21-23 maj åker 51 stycken från kåren på distriktets
Pingstläger på Sonnarp. Ernst Andersén deltager på stugföreningen
Frivaktens årsmöte den 28 maj på Grankulla.
På kårmötet i maj tilldelas Yvonne Jönsson 5 års märket.

Juni
Den 4 juni har kåren sin kåravslutning på Röstånga sommarland där 67 stycken deltager. Fyra
stycken deltager på Hand i Hand lägret på Boserup den 11-19 juni.

Juli
Den 9 juli genomför åtta stycken en arbetsdag på Grankulla. Kåren har ett jubileumsläger den
24-31 juli som kallas Jubi-94. Här deltager 65 stycken totalt. Den 30 juli tilldelas Magdalena
Ömmelspång sina Treklöver-Gilwellinsignier.

Augusti
Kåren har ett förberedande jubileumsmöte den 17 augusti. Kåren deltager på Hembygdsdagen
den 21 augusti vid Välluvs kyrka med en utställning om det kommande jubileet. Ett
förberedande möte om jubileet sker den 25 augusti. Kåren deltager på Byafesten den 27 augusti
med ett lotteri.
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På kårmötet i augusti meddelades det att dagbarnvårdarna i Påarp skulle ha tillgång till
scoutlokalen tre dagar i veckan x 2,5 timmar. Detta skulle gälla efter nyår. Man diskuterade
också bingolotterna. Berne informerade att en lottbod nu fanns i Hässlunda.

September
Kårens stora 50-årsdag
infaller den 3 september.
Den firas vid scoutlokalen
mellan kl 10.00-16.00 med
utställningar och många
aktiviteter som kuddkrig,
livlinekastning. En stor
jubileumsmiddag arrangerar
i Folkets hus kl 19.00. Kl
22.00 arrangerade man en
riddarvaka i Välluvs kyrka.
Firandet avslutades med ett
fyrverkeri kl 23.30.
Fem stycken åker på en
förträff inför ALU i Maria
Församlingssal den 14
september. Richard Lindahl deltager på ett möte i idrottshallen angående förhållningsreglerna i
idrottshallen den 15 september. Kåren genomför en Valdagsinsamling den 18 september. Kåren
arrangerar en Fredsdag den 20 september med 70 scouter vid scoutlokalen. Åtta seniorscouter
och ledare åker till Björket för att deltaga på Stor-TASS den 24-25 september. Samma helg,
alltså den 24-25 september åker Bäverscouterna på läger på Boserup. 30 stycken deltager på
lägret. Den 25 september åker juniorscouterna på Juniorscoutsöndag vid Skäralid.iii Den 28
september har kåren kårstämma på scoutlokalen.
På septembermötet meddelar Kenneth Borg att han ordnar en hylla för trasiga saker.

Oktober
Den 1-2 oktober åker 17 patrullscouter och fyra ledare på flotthajk på Rönne å vid Starby. Den
1-2 oktober åker fyra stycken på ALU-1 på Sonnarp. Kåren genomför en lägerhästinvigning
den 3 oktober vid scoutlokalen med ett 20 tal deltagare. Den 8 oktober har 13 stycken en
arbetsdag på Grankulla. Den 14-16 oktober åker 17 juniorscouter och tio ledare till Perstorp för
att ha ett läger. Den 15 oktober arrangerar kåren en JOTA på scoutlokalen med ett tio tal
deltagare. Den 22 oktober åker 6 stycken på Distriktsstämma i Filbornaskolan. Den 28-30
oktober åker 27 miniorscouter och tio ledare till Aggarp på läger.
På oktobermötet konstaterar man att en vattenskada i köket hade uppstått samt att
tomträttsavtalet för Mullbärsgatan 2 var på gång. Man meddelar också att medlemslotteriet skall
vara klart till den 26 november. Richard Lindahl meddelar att fyra flytvästar plus en
brandsläckare är skänkta till kåren.

November
Den 1 november deltager Mattias Sjöberg på ett möte om vandalism arrangerad av Hem och
Skola. Den 4-6 november genomför fem seniorscouter och fyra ledare en hajk vid Höör. Den 9
november genomför två stycken en extra arbetsdag på Grankulla då man gräver avloppet. Den
12-13 november åker fem stycken på ALU-2 i Åsljunga. Den 12-13 november åker två stycken
på PL-Kurs på Björket. På Förbundsstämman i Kristianstad den 18-20 november deltager fem
stycken som observatörer. Den 25-26 november åker fyra stycken på handledningskurs på
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Sonnarp. Kåren deltager på Hembygdsföreningens julmarknad den 27 november med ett lotteri
och julartikelsförsäljning. Kåren har ett lotteri på 4 000 lotter utanför ICA Handlarn.
På novembermötet diskuterar man nattvandring i Påarp efter ett möte med Hem och Skola. Man
beslutade att bolla vidare bollen till föräldrarna i byn.

December
Den 3 december arrangerar kåren en julmarknad på scoutlokalen mellan kl 10.00-14.00, vilket
inbringar 9 000 kr. Den 4 december har kåren julfest på Flybjärsområdets samlingssal för 75
scouter. Kåren har ett julbord på Aurora den 9 december med 32 deltagare. Kåren deltager med
ett lotteristånd den 11 december på julmarknaden i Påarp. Kåren medlemsantal den 31
december 1994 var 156 medlemmar.

1995

Januari
Den 13-15 januari åker 25 ledare, seniorscouter och funktionärer till Tisvildeleje i Danmark på
en planeringshelg. Den 21-22 januari åker fyra stycken på Hand i Hands återträff på Boserup.
Den 22 januari arrangerar kåren en städdag på scoutlokalen med tio deltagare. Stödföreningen
har sitt årsmöte den 25 januari kl 19.30 på scoutlokalen.
På januarimötet meddelar man att nya garderober inhandlats till scoutlokalen samt nytt
städmaterial. Man konstaterade också att en viss vandalism hade ägt rum med en ytterlampa
och en ruta demolerad. Arbetet i köket efter en vattenläcka och den nya mattan kostade kåren
3 500 kr i självrisk. Man diskuterade ett rökförbud på scoutlokalen samt ett kanotförråd. Martina
Ömmelspång informerade om en naturlåda och fick ett anslag på 800 kr. Kenneth Borg erbjöd
sig att införskaffa en kompost och Martina Ömmelspång skulle ansvara för den. Det beslöts
också att inköpa tio nya kompasser.

Februari
Den 2 februari har stuggruppen möte och drar upp riktlinjer angående en eventuell utbyggnad
av Grankulla. Den 3 februari uppvaktar kåren Karl-Erik Bengtsson på hans 60 års dag. Den 4-
5 februari åker fyra stycken till Skälderviken för att gå på ALU-3. Den 4-5 februari åker nio
patrullscouter på Midvinterhajk vid Sonnarp. Den 22 februari firar kåren Thinkingday i Folkets
hus med 46 scouter plus ledare. Ett mycket lyckat arrangemang tyckte deltagarna. Under
februari packar kåren två Peace pack till scouter i Tadzjikistan.

Mars
På det första marsmötet meddelar Per-Olof Norén att två nya bord inhandlats. Kåren beslutar
att ha ett lotteri utanför ICA Handlarn vecka 14-15. kåren hade också fått lotteritillståndet klart
gällande till 1998. En ny vattenkran på utsidan hade satts upp för en kostnad av 2 500 kr. Man
diskuterar fler hängare på scoutlokalen, majblommorna samt en ansvarig för släckningsarbetet
på Valborgsmäss. Även vissa försäkringsfrågor och en förfrågan om eventuell hjälp av ett par
juniorscouter från Maria Spejarna på Fantasi-95 togs upp på mötet. Perl-Olof Norén sonderade
också intresset för en weekendresa till Holland för att besöka Världsjamboréen, dock var
intresset för svagt.
Den 3-5 mars åker tolv seniorscouter och 3:e års patrullscouter plus 6 ledare på
Överraskningshajk i Malmö. Lägret gick i underskott med 2 400 kr, som kåren sköt till. Den
17-19 mars åker 15 juniorscouter och fem ledare på läger i Aggarp. Lägret gick med 1200 kr i
minus, som kåren senare betalade. Den 18-19 mars åker tre stycken på assistentkurs i
Skälderviken. Den 23 mars åker 6 stycken på förträff inför Fantasi-95 på kansliet i Ödåkra. Den



31 mars-2 april åker 18 miniorscouter och tio ledare till Riddarstugan för att ha ett läger. Ett tio
tal ledare deltager på vandalismmötet i skolan.iv

På det andra marsmötet får Kenneth Borg tillstånd att köpa en kanot för 500 kr. Mats Pettersson
hade ordnat låskolvar till dörren in till tryckeriet samt till skåpet med kopieringsmaskinen i. En
ny grind till museumet hade ordnats.

April
Den 9 april har 20 stycken arbetsdag på Grankulla där ommålning stod på programmet. På
långfredagen den 14 april har man en arbetsdag på scoutlokalen där man sätter upp nytt tak,
fräschar upp trädgården samt städar. 20 stycken deltager i arrangemanget. Den 23 april firar
kåren St Georg i Välluvs kyrka med ett 70 tal deltagare. Till årets scout valdes Martina
Ömmelspång. Den 29-30 april åker fem seniorscouter och tre ledare till Grankulla på läger. 58
stycken från kåren deltager den 30 april i Byaföreningens Valborgsmässofirande med ett
fackeltåg från scoutlokalen till kullarna vid Flybjärsområdet. Vårtalare var Agneta N Jonasson
och sångkören sjöng.

Maj
Den 2 maj åker miniorscouterna till Fram-Drottninghögs Scoutkår för ett besök. Den 7 maj åker
sju miniorscouter och två ledare på MOS (Miniorscouternas Olympiska Spel) vid Pålsjö slott.
Den 13-14 maj åker 20 bäverscouter och tio ledare på läger Riddarstugan. Lägret gick med 800
kr minus, men kåren sponsrade arrangemanget. Den 18 maj har stuggruppen möte där man har
två förslag angående Grankulla. 1 - riva den gamla och bygga en ny stuga, 2 - en tillbyggnad.
Man konstaterar också att man bör riva den gamla toalettbyggnaden samt att en container bör
beställas till den 18 juni då man har en ny arbetsdag.

Den 26-28 maj deltager ett 30 tal
patrullscouter, seniorscouter och
ledare på Lagan Scoutrace i
Värnamo. Jenny Snecker och
Helen Lindgren placerade sig
bäst med en 3:e plats.
Den 27 maj deltager Christina
Norén på
Samfällighetsföreningens möte
på Grankulla där man
konstaterar att vattentillgången

är god. Den 31 maj har man en
extra kårstämma på scoutlokalen där man bestämmer sig för att godkänna det nya
tomträttsavtalet för Mullbärsgatan 2 samt att Christina Norén får teckna pantbrevet för kårens
räkning.
På maj månads möte informerade Christina Norén att kåren nu var distriktets 4:e största kår och
att ett nytt kontrakt angående sporthallen hade tecknats. Magdalena Norén tog upp problem
med ett visst svinn från sjukvårdslådan och Eva Snecker informerade om att det troligen blir
ytterligare en bäveravdelning till hösten.

Juni
Den 1 juni har man kåravslutning för 70 scouter och 20 föräldrar vid scoutlokalen. Den 3-5 juni
åker 60 stycken på Pingstläger på Sonnarp. Den 8 juni ordnas ett lägermöte för föräldrarna inför
sommarlägret, Fantasi-95. Den 10-18 juni deltager fem ledare på distriktets Hand i Hand läger
på Boserup. Den 18 juni har man en arbetsdag på Grankulla där man river toalettbyggnaden.
Dock saknade man en container.

Bild 13 Lagan Race



Juli
Den 16 juli anländer sju Österrikiska
scouter till Helsingborg och dessa bor
hos värdfamiljer i Påarp innan
sommarlägret. Den 22-30 juli åker 29
stycken på sommarlägret Fantasi-95
på Sonnarp. Tre stycken deltog som
funktionärer på lägret.

Augusti
PGIF lånar scoutlokalen den 18-20
augusti. Den 20 augusti deltager
kåren på Hembygdsdagen vid
Välluvs kyrka. Den 26 augusti
deltager kåren med ett lotteri på
Byafesten som inbringade 1 350 kr. Per-Olof och Magdalena Norén deltager på scouternas dag
på Liseberg den 26 augusti. Ett arrangemang som hade samlat mycket folk från hela Sverige.
På augustimötet meddelades att den trätäljarkurs som skulle ha skett på Kjesäter den 1-4 juni
där fyra stycken var anmälda blev inställd. Man beslöt också att Bingolotterna skulle hållas i
kåren egen regi, men Stödföreningen skulle åtaga sig de praktiska sakerna. Man beslöt också
att avvakta med ett inköp av en matta samt att Kenneth Borg meddelade att han skall se över
belysningen i förrådet. Stuggruppen lade också fram ett förslag om en tillbyggnad av Grankulla.
Man diskuterade lottboden samt ett kanotförråd. Man diskuterade också scouternas vita brickor
och man föreslog att varje avdelning skulle ha en pärm med scouternas uppgifter i.

September
Seniorscouternas Hösthajk hölls den 2-3 september i Knäred med nio seniorscouter och två
ledare och utvecklade sig till Natt- och viltsafari.
Den 2-3 september river åtta stycken de kvarvarande resterna av den gamla toalettbyggnaden.
Peace Venture hölls i Malmö den 15-17 september med åtta deltagare från kåren. Ett trevligt
arrangemang som hade samlat totalt 2 700 deltagare.
Tolv patrullscouter och tre ledare åkte på läger vid Krika-Skäralid den 22-24 september. Tre
seniorscouter deltog på Stor-TASSen på Sonnarp den 23-24 september. Juniorscoutsöndagen
hölls den 24 september på Boserup med tre scouter och tre ledare från scoutkåren. En hedrande
13:e plats blev det för Påarps patrullen. Den 26 september deltager
Richard Lindahl på ett utvärderingsmöte på Boserup om
sommarlägret, Fantasi-95. Fyra stycken deltager på ALU1 den 30 september-1 oktober på
Sonnarp. Tio seniorscouter och en ledare åker till Sjörröd för att deltaga på "Fett Ös" den 30
september-1 oktober.

Bild 14 Fantasi

Bild 15 Peace Venture



På septembermötet meddelade Christina Norén att ett nytt kontrakt
med dagbarnvårdarna var underskrivet.

Oktober
Den 4 oktober arrangerar kåren en lägerhästinvigning för 15 scouter.
Den 10 oktober deltager Per-Olof Norén på kårordförandeträffen på
Boserup där man kunde rapportera att distriktets ekonomi är god.
Den 12 oktober besöker 16 seniorscouter och ledare
Barsebäcksverket. Den 13-15 oktober åker 15 juniorscouter och 6
ledare till Kvidinge Flicks scoutstuga på läger. Tio seniorscouter och
två ledare arrangerar en hajk vid Hässleholm den 13-15 oktober.
Efter lägret kommer ett tackbrev från stugvärden som tackade för att
seniorscouterna hade städat så bra. Bäverscouterna var på
övernattning i GA Riddarnas stuga den 14-15 oktober med 29 bävrar och fem ledare. Den 20-
22 oktober åker 32 miniorscouter, tio seniorscouter och 6 ledare på Miniorscoutläger vid
Björket. Berne Svensson deltog på JOTA´n på Grankulla den 21-22 oktober. Den 28 oktober
deltager 6 stycken på Distriktsstämman i Perstorp. Den 28 oktober hjälper några scouter till på
kaffeserveringen på Lions Gåsamarschen som hade start och mål vid ICA Handlarn.
På oktobermötet meddelas att den ökade försäljningen av bingolotterna nu börjar märkas. På
scoutlokalen har stuprör lagats samt att en utredning om försäkringsmöjligheterna är aktuell.
Nya nycklar till Grankulla var också fixade, samt el-installering klar och att det lilla rummet
var utrymt.

November
Den 8 november anländer en datalista som säger att kåren har 157 medlemmar. På PL-kursen
vid Björket den 11-12 november deltog 6 av sju anmälda patrullscouter. På ALU-2 den 11-12
november deltager fyra stycken från kåren. Den 25-26 november inviger man bastubygget på
Grankulla.

December
Den 2 december har kåren julfest för bäver- och miniorscouterna kl 14.00-16.30 i
Flybjärsvägens festlokal med 35-40 deltagare. Samtidigt har juniorscouterna och
patrullscouterna sin julfest i scoutlokalen med ett tio tal deltagare. Den 3 december deltager
kåren på Hembygdsföreningens julmarknad vid Välluvs kyrka. Den 9-10 december var åtta
seniorscouter anmälda på Jul-smurf i Åstorp, men detta fick tyvärr inställas. Den 9 december
mellan kl 10.00-15.00 har kåren en julbasar på scoutlokalen. Resultatet blev endast 6 000 kr.
Den 10 december i Folkets hus deltager kåren på Påarps julmarknad. Den 24 december
genomför seniorscouterna tomtetjänst i Påarp, en succé med 21 stycken besök i byn.

i 1991 - Den 16 oktober genomför distriktet en elefantdag med en deltagare från kåren.
Var?
ii 1992 - Den 6-8 november åker juniorscouterna på läger på Boserup. Antal?
iii 1994 - Den 25 september åker juniorscouterna på Juniorscoutsöndag vid Skäralid.
Hur många?
iv 1995 - Ett tio tal ledare deltager på vandalismmötet i skolan. När?


