
2006

Januari
Vårterminen började med planeringsdag för ledare, seniorer och funktionärer den 14 januari.
Planeringen skedde i Kroatiska föreningens klubbstuga på Olympiafältet, där vi planerade 2006
och utvärderade 2005. Dagen avslutades med bowling och hamburgare på O’Learys. Kvällens
vinnare blev Tommy Snecker.

Februari
Per-Olof Norén besökte Nordvästra Skånes Scoutmuseiförening på deras årsmöte den 21
februari. Thinking Day firades den 22 februari på scoutlokalen med temat Scoutairline, som tog
alla scouter på en runda i Norden, Paris och London. Helena Linell och Per-Olof Norén deltog
på Distriktsrådet den 27 februari i Miatorps scoutlokal. Det stora samtalsämnet var att förbundet
ville höja medlemsavgiften.

Mars
Stödföreningens årsmöte var den 6 mars. Helena Linell åkte på kurs i nya systemet Melker för
att registrerar och administrera medllemmarna. Miniorscoutern och juniorscouterna åkte
tilsammans på läger den 24-26 mars till GA Riddarnas stuga på Söderåsen. Lägrets tema var
Sjörövare, där scouterna bland annat fick tillverka pengapung, samla kartbitar, leta skatt och ha
lägerbål. Det var 14 miniorer och sju juniorer som deltog. Seniorscouterna arrangerade en hajk
för patrullscouterna den 31 mars till 2 april uppe på Söderåsen som avslutades på Grankulla.

April
Söndagen den 2 april arrangerade distriktet Mini-
orscouternas Olympiska Spel (MOS) i Påarp och då
ställde givetvis 10 miniorscouter från kåren upp
och deltog. De lyckades ta sig till en tredje plats.
Långfredagen den 14 april var det återigen städning
av scoutlokalen som gällde, hela gänget fick en god
påsklunch som Anneli Sjöstrand fixat. Under vecka
16 städade kåren Påarp under Helsingborgs städda-
gar. 23 april firades St Georg traditionsenligt i
Välluvs kyrka med ett 40-tal scouter och ledare.
Ebba Lindqvist utsågs till årets scout. Till Anneli Sjöstrand tilldelades Svenska Scoutförbundets
guldmärke för 15 års tjänst inom scouting. Till Per-Olof Norén till-delades 25 års märke i emal-
jerat guld. Men det finaste märke man kan få på kårplan är Svenska Scoutförbundets stora guld-
märke. Detta tilldelas endast till personer inom scoutkåren som har gjort ett mycket förtjänst-
fullt arbete. Detta har bara delats ut en gång tidigare i kårens historia. Karl-Erik Bengtsson
tilldelades detta för sina 33 år som sekreterare i Påarps Scoutkår. Jag tror inte det finns någon
sekreterare i hela SSF som har suttit på denna post längre. 40 scouter och fotbollsspelare vand-
rade i fackeltåg för att tända elden på Valborgsmässoafton den 30 april.

Maj
30 scouter och ledare åkte till Sonnarp den 25-28 maj för att deltaga i distriktets Vårläger. Det
var både organisationstävling, tävlingar för juniorerna och patrullscouterna, glass, lägershow,
regn, sol och helikopter detta läger. På Vårlägret samlades kårerna till Kullaträff för att distriktet
kan informera, i år pratades det rekrytering.



Juni
Den 4 juni åkte ett gäng ledare, och ledarbarn, upp till Grankulla för att jobba lite och resultatet
blev en veranda vid entrén och tomten blev röjd. Vårterminen avslutades den 8 juni med en
gemensam kåravslutning på lekplatsen vid Idrottsgatan. Det blev både lek och goda hamburgare.
I mitten av juni, 17-18 juni, åkte ledarna med familjer till Danmark för en kombinerad panering
och ”sammansvetnings” helg. Helgen tillbringades på Själlands Sommarland, där vi planerade,
roades oss i parken och grillade.

Juli
Fyra seniorscouter, Sofie Snecker, Robin Nilsson, Anna Nyman och Lukas Schaschabel åkte
till CampX den 9-15 juli.

Augusti
På Byamarknaden den 20 augusti på parkeringen vid ICA hade kåren korvgrillning. Årets
kårstämma tidigare lades en månad till den 22 augusti, då det var förändrade rutiner från
förbundet kring medlemsavgiften. Förbundet har också höjt medlemsavgiften för kårerna och
då för den enskilde medlemmen. Verksamhetsåret gicks igenom och ekonomin för detta. Kåren
gick med underskott på 27 880 kronor, då gaspriserna gått upp och en åkgräsklippare köpts in.
27 augusti var det Hembygdsdag i Välluv, där vi grillade korv och gjorde makramé.

September
Terminen började med en stor rekryteringskampanj där några
ledare gick till Påarps skola med sina stora ryggsäckar för att
visa vad scouting är för de och minioravdelningen började
med prova-på-möte. På valdagen den 17 september samlade
tradionsenligt in pengar till Röda Korset. Scouternas fredsdag
firades på respektive avdelning  i kåren, alla
uppmärksammade denna dag på olika sätt. Gurli Svensson,
som blev ordförande i Påarps Scoutkår 1945 och leder den till
år 1955, går bort. Patrullscouterna åkte ut på en kanothajk den
23-24 september, de paddlade i Vittsjö. Per-Olof Norén åkte
på kårordförandeträff den 26 september i Mörarps Scoutkårs
scoutgård, motionerna till distriktsstämman diskuterades och
propositionen till förbundsstämman kring ny scoutskjorta.

Oktober
En seniorscout och en ledare åkte på hösthajken den 7-8
oktober, som i år var kring Ängelholm. Lägerhästinvigningen
blev inställd i år, då inga lägerhästar fanns att inviga i år. Den 14-15 oktober åkte juniorscouterna
på läger, dock inte så långt bort utan de stannade på scoutlokalen. De började med en tur till
Bruces skog, de sydde kuddar och gick en runda runtomkring Påarp. Samma helg, 14-15
oktober, åkte två patrullscouter på PL-kurs uppe på Sonnarp. Påarps och Mörarps patrullscouter
tältade på Grankulla för att vara med på JOTA den 20-22 oktober. Miniorläger var det den 21-
22 oktober i Riddarstugan, de gick bland annat bort till Grankulla för att köra lite JOTA. Fem
ledare åkte på årets Distriktsstämma i Höganäs den 22 oktober.

November
Patrullscouterna åkte på distriktarrangemanget Silveryxan den 11-12 november på Sonnarp.

December
Julförsäljningen förnyades i år med julkombi med julklappspapper, julklappsetiketter,
presentsnöre samt tejp, utöver de traditionella Scouternas ljus.



2007

Januari

Februari
Den 22 februari var vinterns kallaste och snöigaste kväll, trots det samlades ett 30-tal scouter
och fyra ledare för att fira Thinking Day på scoutlokalen. Även i år firades det med en maskerad.
Distriktsrådet den 26 februari åkte Christina Norén och Helena Linell på, på grund av
vintervädret var det väldigt få kårer som var representerade. Den 28 februari åkte Per-Olof
Norén och Helena Linell på samrådsmötet i Malmö, där förbundsstyrelsen informerade om den
planerade distriktssammanslagningen.

Mars
Regträffen den 3-4 mars åkte Sofie Snecker till Staffanstorp för att vara utklädd till Morgan
Pålsson, då temat var HippHipp. 9-11 mars åker juniorscouterna på läger till Grankulla. De var
13 scouter och tre ledare med två patrullscouter/assistenter. 12 mars var det den första träffen
inför sommaren stora läger, Jiingijamborii. Ifrån kåren är det åtta juniorer, åtta patrullscouter,
två seniorer och sju ledare som är anmälda.

April
Långfredagen den 6 april träffades ett gäng för att
städa scoutlokalen. Under vecka 15 städades Påarp av
kåren i samband med Helsingborgs städdagar. Den
20-22 april är det miniorläger i Hålehall stugan,
20 scouter och fyra ledare åkte med. St Georg den 23
april firades i Välluvs kyrka. Nyblivne ledaren Jim
Leveau invigdes som scout och Richard Lindahl fick
guld-märket för att ha varit ledare i 15 år. Det äro-
fyllda priset ”Årets Scout” gick till Jakob Eriksson, han är glad och hjälpsam, och alltid på
hugget. Årets valborgsmässofirande firades i strålande solsken och med Påarps Scoutkår och
Påarps GIF som arrangörer. Det var sedvanligt fackeltåg från scoutlokalen ner till bålet. En
nyhet för året var lotteri, som gör att nästa års firande är räddat.

Maj
Ännu ett år arrangeras MOS (miniorscouternas olympiska spel) i Påarp och då ställde tio
miniorscouter med ledare upp för att tävla som landet Tonga. Tre patrullscouttjejer var på PL-
haj den 12-13 maj. De var och hajkade i Skäralid. Under kristihimmelfärdshelgen, 17-20 maj,
åkte kårens juniorer, patrullscouter och seniorer med sina ledare till distriktets Vårläger upp på
Sonnarp.

Juni
6 juni har kåren en gemensam terminsavslutning, det blev en femkamp och glass i solskenet.
För att avsluta vårterminen och ladda batterierna inför sommarens storläger åkte scoutkårens
ledare med respektive och barn till Danmark. Det var en helg med massor av regn, inte ens
välutrustade i regnkläder räckte.



Juli
Decenniets stora läger Jiingijamborii ägde rum 14-22 juli för
19 500 scouter på en och samma plats, Rinkaby utanför
Kristianstad. Spända scouter samlades på Knutpunkten för att åka tåg till Kristianstad för att ha
en upplevelse full vecka. Programmet för veckan var uppbyggt på fem olika grundtema; respekt,
världsförbättrarbyn, upplevelsefärd, möt världen och tillsammans. Det firades att scouting firade
100 år, så det blev en stor födelsedagsfest där även kung Karl den XVI Gustav

anlände.

Augusti
Hösten kårplanering samlade ett 10-tal ledare den 14 augusti på scoutlokalen. 26 augusti var det
dags för hembygdsdag i Välluv, kåren stod för korvgrillningen och vi visade foto ifrån
Jiingijamborii. Inför rekryteringen till höstterminen besökte Emmely Johansson och Magdalena
Norén förste och andra klasserna på skolan, med sig hade de en ryggsäck full av scouting.

September
Scouternas fredsdag firades på respektive avdelning plus att kåren åkte upp till Göteborg och
Lisberg för att fira både fredsdagen och 100 jubileumet på Scouternas dag. Lördagen den 22
september samlades vi alla 60 scouter för att åka buss upp till Scouternas dag på Lisberg. Alla
om hade scoutskjorta denna dag hade gratis inträde till nöjesparken, det blev inköp av åkband
och sen åkte vi karuseller. Det var kul att se scouter överallt. Vid kl 22 vände bussen hemåt igen
efter en hellyckad dag. Den 27 september höll kåren sin årliga kårstämma, bokslutet och
verksamhetsåret för 2006/2007 gicks igenom. I år har vi vänt den negativa trenden och gick
10 000 kr plus. Ann-Sofie Eriksson välkomnades som ny ledare, samtidigt som vi avtackade
Martin Hedman.

Oktober
På lägerhästinvigningen den 17 okotber invigdes fem föl och två unglägerhästar under kvällen.
Det gäller att åka på läger och sova ute för att få poäng för att kunna bli en lägerhäst. Påarps och
Mörarps scoutkår åkte till Grankulla den 19-21 oktober för att deltaga i JOTA, i år hölls
invigningstalet från Påarp av självaste Fredrik Skantz, ordförande i Svenska scoutrådet. Årets
distriksstämma på Sundsgården den 21 oktober fick det viftas med röstkorten, då man i flera
frågor var oense. Den 26-28 oktober åkter miniorscouterna på läger till Hålehall, 19 scouter och
fem ledare hade en skön lägerhelg.

November
Juniorlägret den 16-18 november samlade 20 scouter och fyra ledare som åkte upp till
Kvidingeflicks stuga. Lördagen tillbringades med självaste Kvidinge scoutkår, som arrangerade
en fem-kamp för oss båda kårer, medan Påarp stod för köttbullar och makaroner.



December
Årets julförsäljning koncentrerade sig på Barnens Ljus, julkombin och Bingolottos julkalender.
Alla försäljare belönades och de som sålt mest lite extra. Vid julgransförsäljningen såldes det
slut på alla julgranar ett par dagar innan jul, så de som var ute i sista minuten fick ingen ifrån
Påarps Scoutkår.

2008

Januari
Kåren startar året med en planeringsdag på lokalen den 10 januari med ett 10-tal ledare
närvarande. Scoutlokalen blev städad den 9 januari. Arkivgruppen höll möte den 12 januari.
Jullotteriet utanför Ica gick bra endast 400 lotter kvar av 6 000 stycken. Christina och Per-Olof
Norén hade skrivit i kondoleansboken till Kenneth Rodells minne samt att kåren satte in pengar
i en fond till hans minne. NV Skånes radioamatörer kommer att hyra lokalen vid fem olika
tillfällen under våren. Kåren har fått tre bord, 20 stolar och diverse köksutrustning från Folkets
Hus. Thinkingday kommittén blev Christina Noren, Helena Linell och Emmely Johansson.
Kårlägerkommittén blev Berne Svensson och Rickard Lindahl och en ledare från minior. Anneli
Sjöstrand framförde önskemål om att få deltaga i Treklöver Gilwellkurs som skulle äga rum vid
tre olika kurstillfällen.

Februari
Thinkingday firades den 22 februari på scoutlokalen med 28 barn och sju ledare. Temat var
vatten och försäljningen av vattendroppen inbringade 1 600 kronor. Patrullscouterna har haft
läger på Grankulla den 16-17 februari med sju scouter och två ledare. Per-Olof Norén och Berne
Svensson har varit på möte med Åstorps kommun den 19 februari. Valborgsmässokommittén
Per-Olof Norén och Mickael Snecker har haft möte med PGIF och det blir samma rutiner som
föregående år. Julförsäljningen omsatte 185 paket Barnens Ljus och julgransförsäljningen
slutade med 176 sålda granar, rekord!

Mars
Långfredagsstädningen ägde rum den 21 mars med deltagande av 6 patrullscouter och elva
ledare. Arkivgruppen hade möte den 8 mars med fyra deltagare. Till de planerade
ledarvårdsdagarna hade nio stycken anmälningar kommit in och det bestämdes att samma
arrangemang skulle hållas till hösten istället. Caroline Norén är anmäld till Gripstaven den 27
juni– 5 juli. Till sommarens Kebnekaiseresa är nu sju scouter och två ledare anmälda.

April
S:t Georgsfirandet hölls i Välluvs kyrka den 23 april och hade samlat 55 scouter, ledare och
föräldrar samt 30 Gillescouter. Ann-Sofie Eriksson invigdes som ledare. Kenneth Borg och
Stefan Andersson fick utmärkelsen för 15 år som ledare och Mats Pettersson märket för 25 årig
ledarinsats. Årets scout tilldelades Jonathan Nilsson. Arbetsdag på Grankulla var den 5 april.
Juniorscouterna hade en heldag uppe på Grankulla den 12 april med åtta barn och tre ledare. 40
stycken från kåren deltog i kommunens ”Ren Stad”. Stödföreningens årsmöte den 31 mars
innebar också formellt föreningens nedläggning. Protokoll och överblivna tillgångar
överlämnades till kåren. Stort TACK framfördes till stödföreningen för alla insatser genom
många år. Per-Olof Noren och Mickael Snecker hade möte den 3 april med PGIF angående
Valborg. Valborgsmäss firades den 30 april på kullarna vid Flybjärsvägen tillsammans med
PGIF.



Maj
Kåren deltog på distriktets Vårläger på Sonnarp den 1-4 maj med 14 juniorscouter, åtta
patrullscouter och nio ledare.

Juni
Kårlägret hölls vid Gillastugan i Konga den 6 – 8 juni med 40 deltagare. Tältresardag med fem
deltagare hölls den 10 juni. Tummis kom ut med ett nytt nummer. Sofie Snecker uppvaktades
på sin student.

Juli
Caroline Norén deltog i Gripstaven 27 juni – 5 juli och hajken gick Stockamöllan – Kullaberg
– Helsingborg. Arkivgruppen hade möte den 21 juli.

Augusti
Patrullscouterna hade varit på fjälläger på Kebnekaise
den 4 – 10 augusti med sju scouter och två ledare. Kårens
höstplanering hölls den 13 augusti. Vid hembygdsdagen

i Välluv den 24
augusti deltog
kåren med

korvgrillning
samt en utställning från sommarens äventyr på
Kebnekaise. Städdag på lokalen var den 23 augusti.
Vuxengruppen Ugglorna hade möte den 20 augusti och
fler möten är planerade framöver. Caroline Norén och
Marcus Östberg har deltagit i BBQ på Sonnarp.

September
Kårstämma hölls den 24 september på lokalen. Anna-Greta Nordqvist-Andersson valdes till
hedersordföranden i kåren. Per-Olof Norén deltog i Kårordförandeträff i Barkåkra den 22
september där 15 kårer var representerade, träffen hade handlat om rekrytering, scouternas hus,
regiontidning samt info om DST. Ugglorna hade haft möte den 2 och 8 september.

Oktober
Det var miniorläger på Grankulla 25-26 oktober med 16 scouter och tre ledare. Marcus Östberg
och Caroline Norén deltog i arbetshelgen på Sonnarp den 25-26 oktober. Jota hade hållits på
Grankulla tillsammans  med Mörarps scoutkår den 17-19  oktober med sju patrullscouter.
Lägerhästinvigningen hölls den 22 oktober med 6 stycken som blev invigda. Sju seniorscouter
deltog i distriktets hösthajk vid Hovs hallar den 3-5 oktober. Vid distriktsstämman på
Filbornaskolan i Helsingborg deltog kåren med fyra representanter och deltagandet från övriga
kårer var mycket dåligt. Ugglornas första möte hölls på scoutlokalen den 1 oktober med ett tiotal
deltagare. Anneli Sjöstrand deltog i TG kurs del ett på Rockelsta den 3-5 oktober. PL kursen
där Jacob Ericsson och Ludvig Klang var anmälda till blev tyvärr inställd. Petra Håkansson hade
delat ut informationsmaterial om framtidens Helsingborg vid en utställning den 27 oktober i
Påarp. Seniorscouterna hade övernattning på scoutlokalen den 29-30 oktober med fyra seniorer
och två ledare.



November
Juniorläger på Grankulla hölls den 31 oktober – 2 november med deltagande av sju
juniorscouter och tre ledare. Caroline Norén hade deltagit i arbetshelgen på Sonnarp den 15-16
november. Arkivguppen hade möte den 8 november då det jobbades med en informationstavla
vid entrén samt med det gamla medlemsregistret. Lägermöte inför sommarlägret hölls i Åstorp
den 9 november och deltagare från Påarp var Christina Norén, Per-Olof och Magdalena Norén.
Följande kårer kommer att deltaga på lägret, Brunnby, Jonstorp, Mörarp, Påarp, Åstorp och
Klippan. Lägerplatsen blir Hjörnered i södra Halland och antalet deltagare ca 150 stycken. Den
planerade träffen på scoutmuseet den 12 november blev tyvärr inställd pga för få anmälningar.
Kåren hade lotteri utanför ICA handlarn den 27-28 november med 5 000 lotter som blev slutsålt.

December
Caroline Norén och Marcus Östberg deltog på Jultass den 6-7 december i Höganäs.
Patrullscouterna hade läger på Grankulla den 13-14 december med 7 deltagare.
Julgransförsäljningen under december månad var lyckad med 192 sålda granar. Kåren hade
sedvanlig julförsäljning av barnens ljus och almanackor.

2009

Januari
Året startade med städning av scoutlokalen den 8 januari samt en planeringskväll inför
vårterminen den 14 januari. Caroline Norén deltog på återträff av Gripstaven på Sonnarp den
23-24 januari. Inför sommarlägret hölls ett planeringsmöte den 22 januari tillsammans med
Åstorp och Mörarp. Christina Norén representerade kåren vid ett kulturevenemang på Påarps
skola den 22 januari, tyvärr blev det inget lyckat arrangemang, få deltagare.

Februari
Anneli Sjöstrand deltog i andra delen av TG
tresteg den 30 januari – 1 februari vid
Sparreholm. Traditionsenligt firades
Thinking day på scoutlokalen den 22
februari med 27 barn och tio ledare, det var
ett lyckat arrangemang. Magdalena Norén
hade uppvaktas på sin 40 års dag den 11
februari. Helena Linell och Per-Olof Norén
representerade kåren vid KO träffen i
Höganäs den 26 februari.

Mars
Caroline Norén och Marcus Östberg deltog på reg-träffen för seniorscouter i Höör den 7-8 mars.
På PL-kursen den 7-8 mars i Björket deltog Jacob Eriksson och Martin Risell-Lilja. Den nya
gruppen Ugglorna hade ett sammanträffande med hantverk som tema den 9 mars och nio
stycken deltog. Byggardag på Grankulla gick av stapeln den 7-8 mars med sju deltagare. Per-
Olof Norén var på möte tillsammans med PGIF angående valborgsmässofirandet den 9 mars.
Planeringsmöte inför sommarlägret hölls i Klippan den 12 mars. På scoutlokalen hade en
brandskyddskontroll ägt rum och det mesta blev godkänt, lite små detaljer som ska fixas. Anneli
Sjöstrand uppvaktades på sin 50 års dag den 19 mars. Kursen ”ungdomar i centrum” hölls som
en resa till Tyskland den 28-29 mars med 14 st deltagare.



April
Juniorscouterna hade läger på Grankulla den 3-5 april med sju juniorer och tre ledare. Den
kommunala städningen ”Ren stad” under vecka 16 engagerade 55 stycken skräpplockare från
kåren. Långfredagsstädningen på scoulokalen den 10 april utfördes av 16 ledare och
funktionärer. St Georgsfirandet som enligt tradition
firas i Välluvs kyrka den 23 april hade samlat
omkring 110 personer samt ett antal Gillescouter.
Marcus Östberg invigdes till ledare. Mickael
Snecker fick 5 årsmärket som ledare och Helena
Linell, Petra Håkansson och Matthias Sjöberg 15
årsmärket som ledare. Utmärkelsen ” Årets Scout ”
tilldelades Caroline Norén. Sommarlägermöte hölls
i Påarp den 8 april och detta följdes upp av en träff i
Jonstorp den 16 april där Christina och Per-Olof
Norén deltog. Miniorscouterna hade läger vid
Kvidinge flicks stuga den 25-26 april med ett 15-tal deltagare. Arikvgruppen hade möte den 28
april på lokalen. Valborgsmässofirandet den 30 april fick i år genomföras utan majbål pga
torkan, men arrangemanget samlade ändå 47 scouter som tågade till kullarna på Flybjärsvägen.
Per-Olof Norén var årets vårtalare.

Maj
Det var träff med Ugglorna på Grankulla söndagen den 3 maj och elva stycken deltog i ett
trevligt arrangemang med bl a tipsrunda. Kåren hade en extra städdag den 13 maj då
fönsterputsning stod på agendan och tio ledare hjälptes åt med detta. Vårlägret på Sonnarp 21
– 24 maj hölls med deltagande av fyra juniorer, tre patrullscouter, 6 seniorer, sju ledare och en
funktionär från Påarp. Det hela fungerade mycket bra och vädret blev efterhand bättre. Speciellt
är det att notera hur bra Påarpsscouterna klarade sig i patrulltävlingarna, junior blev femma och
patrullscout trea tillsammans med Mörarp i sin tävling. Jacob Eriksson och Martin Risell- Lilja
deltog i PL hajken den 16-17 maj på Söderåsen. Anneli Sjöstrand gick sin tredje och avslutande
del på TG trestegskurs på Rockelsta den 8-10 maj. Anneli Sjöstrand fick sina insignier på denna
kursdel. Kåravslutning den 30 maj vid lekplatsen på Floragatan samlade ett 30-tal deltagare, på
programmet stod tävlingar och korvgrillning.

Juni
Ledarträffar inför sommarens läger Indiana Jöns hölls den 11, 25 och 30 juni. Föräldrarträff
inför lägret hölls på scoutlokalen den 27 juni. Patrullscouterna hade paddling runt Ivösjön den
5-7 juni med 6 scouter och två ledare. Jacob Eriksson deltog i Biscaya segling med start i
Stockholm och målgång i Grisslehamn den 12-18 juni. Arkivmöte var  den 27 juni och
planeringsmöte inför höstterminen hölls den 28 juni.

Juli
Ledarträffar inför sommarlägret hölls den 8 och 16 juli. Caroline Norén deltog på läger i
Lysestrand, Bohuslän den 25 juli – 1 augusti, ett läger där även handikappade scouter deltog.
Arbetsdag på Grankulla var det den 6 juli.

Augusti
Sommarlägret Indiana Jöns hölls den 6-13 augusti i Hjörnered nära Knäred i Halland. Påarps
Scoutkår deltog med tio miniorer, fem juniorer, fem patrullscouter, två seniorer och åtta ledare
tillsammans med Mörarp, Åstorp, Brunnby, Jonstorp och Klippans scoutkårer. Det hela



fungerade mycket bra och alla scouter var mycket nöjda med lägret
speciellt seniorena som hade sitt lägerområde ute på en ö. Helena
Linell, Petra Håkansson, Anneli Sjöstrand och Caroline Norén deltog
från kåren vid Scoutforum i Rinkaby den 29-30 augusti. Årets
hembygdsdag i Välluv gick av stapeln den 23 Augusti och kåren
grillade korv som hade rykande åtgång.

September
Arkivgruppens första höstmöte var den 5 september på lokalen. Ann-Sofie Eriksson, Mickael
Snecker, Anna Nyman och Robin Nilsson deltog i ALU kursen på Sonnarp den 19-20
september. Per-Olof Norén deltog på KO träff i Maria Spejarnas lokal den 10 september. Vid
höstterminsstarten var läget följande, tolv bävrar, 20 spårarscouter, tolv upptäcksscouter, elva
äventyrsscouter och 6 utmanarscouter. Kårstämman hölls den 23 september med tolv deltagare.
Golvet i spårarnas rum hade blivit polerat den 25 september.

Oktober
Bäverläger hölls den 2-3 oktober på Grankulla med elva bäverscouter och tre ledare.
Utvärdering av sommarlägret hölls vid ett möte den 6 oktober i Åstorp, lägret gick med
överskott som nu tillfaller kåren med 5 466 kronor. Vid lägerhästinvigningen den 14 oktober
blev nio scouter invigda utav åtta ledare. Årets distriktsstämma var den 24 oktober i Åstorp,
kåren deltog med fem delegater. Efter stämman var det Tass för utmanarna och från kåren deltog
Caroline Norén. Spårarna hade läger vid Kvidinge flicks stuga den 17-18 oktober med
14 scouter och 6 ledare som deltagare. Utmanarnas hösthajk den 3-4 oktober gick på Kullaberg
och från kåren deltog Caroline Norén och Mickael Snecker. Berne Svensson höll en liten
datakurs den 28 oktober med tre deltagare. Det var JOTA på Grankulla den 16-18 oktober med
fem scouter från Påarp och sju från Mörarps scoutkår. En ekonomigrupp tillsattes med följande
deltagare, Per-Olof Norén, Christina Norén, Jim Leveau, Jan Lindahl, Yvonne Jönsson, Berne
Svensson och Rickard Lindahl.

November
Vid distriktets ALU del två på Ugglarp den 7-8 november deltog Anna Nyman, Ann-Sofie
Eriksson och Mickael Snecker. Desirée Norén och Jacob Eriksson deltog i Silveryxan på Björket
den 14-15 november. Upptäckarna hade läger på Grankulla den 6-8 november med nio scouter
och tre ledare.

December
Jullotteri vid Ica handlarn i Påarp hölls den 26-28 november. Julgransförsäljning vid
scoutlokalen den 5, 6, 12, 13, 19, 20, 21, 22 och 23 december. Berne Svensson och Per-Olof
Norén hade varit på möte med Åstorps kommun den 7 december. Glöggkväll med Ugglorna
hölls den 7 december på scoutlokalen. Arkivgruppens sista möte för året var den 6 december.
Ekonomigruppen hade möte den 8 december. Den sedvanliga julförsäljningen inbringade 9 400
kronor i förtjänst.

2010

Januari
Året började med att Per-Olof Norén och Berne Svensson hade möte med markägaren uppe på
Grankulla den 2 januari. Kårens planeringsdag var den 13 januari med ett stort antal ledare
närvarande. Ugglemöte den 21 januari, ekonomimöte den 19 januari samt bankmöte den 12



januari. Vårterminen började vecka 3 för samtliga avdelningar. Rickard Lindahl hade varit i
kontakt med en mäklare som skulle värdera Grankulla vid en eventuell försäljning. En av kårens
tidigare ordföranden lämnade oss denna månad nämligen K-G Andersson. En förfrågan från
NSRA hade kommit till kåren angående hyra av scoutlokalen.

Februari
Ann-Sofie Eriksson, Mickael Snecker och Anna Nyman deltog i ALU del 3 i Hjelmsjövik den
6-7 februari. Thinking day firades traditionsenligt den 22 februari med ett 50-tal scouter och
ledare på scoutlokalen. Arkivgruppen hade möte den 20 februari. Ett inledande möte inför
sommarens läger Kraft 2010 hade Christina Norén, Anneli Sjöstrand, Johan Olsson och Ann-
Sofie Eriksson haft den 10 februari. På ledtråden den 17 februari i Höganäs deltog Per-Olof
Norén från kåren. Helena Linell var med på planeringsmöte inför WSJ den 5-7 februari. Den
18 februari var det ett inledande möte om valborgsmässofirandet på Medevi och detta
arrangageras av scoutkåren tillsammans med PGIF och hembygdsföreningen. Fortsatta
förhandlingar hade förts med NSRA angående hyra av lokal.

Mars
Desirée Norén deltog i PL kursen 1B i Björket den 6-7 mars.
Upptäckarna hade vait på läger på Grankulla den 19-21 mars och då
deltog åtta scouter och tre ledare. Helena Linell har varit på
planeringsmöte inför WSJ den 6-7 mars i Höör och 19-21 mars i
Alvesta. Lotteriet utanför ICA 25-27 mars gick mycket bra och blev
slutsålt. Grankulla kommer att läggas ut till försäljning i HD den 3
april. En borgensförfrågan har skickats till Helsingborgs stad. Något
hyresavtal med NSRA är inte aktuellt i nuläget.

April
Spårarna hade läger i Kvidinge flicks stuga den 9-11 april med tre ledare och tio scouter.
St.Georgs firandet i Välluvs kyrka den 23 april var mycket lyckat och hade samlat ett 100-tal
deltagare varav 24 st från S:t Georgs gille. Emmely Johansson fick guldmärket för 15 års
ledarinsats och utmärkelsen ”årets scout” tilldelades William Meredith. Bäveravdelningen hade
läger vid Boserup den 17-18 april med 14 scouter och sju ledare. Den traditionella
långfredagsstädningen den 2 april hade samlat tolv deltagare. Ekonomimöte och tillika AU möte
hölls den 6 april då olika ekonomiska lösningar hade diskuterats. Caroline Norén och Marcus
Östberg deltog i regionsträffen den 10-11 april i Höör. Ledarutbildningen ALU IV hölls på
Sonnarp den 16-18 april och då slutförde Anna Nyman, Mickael Snecker och Ann-Sofie
Eriksson sin ledarutbildning. Det var möte på Medevi 8 april om valborgsmässofirandet med
Per-Olf Norén och Mickael Snecker som kårens representanter. Christina och Per-Olof Norén
var på ett uppföljningsmöte om Ren Stad den 22 april varvid ett tiotal föreningar deltog. Under
städdagarna deltog ca 60 föreningar. Arkivgruppen hade möte den 24 april. Valborg firades med
fackeltåg till kullarna vid Flybjärsvägen den 30 april.

Maj
Desirée Norén har deltagit i PL-Hajk den 8-9 maj vid Höjehall. Vårlägret på Sonnarp hölls den
13-16 maj från kåren deltog 6 upptäckare, 6 äventyrare, 6 utmanare och sju ledare.

Juni

Juli
Vid sommarlägret på Sonnarp den 24-31 juli KRAFT2010 deltog 22 stycken från kåren samt
fyra stycken med funktionärsuppdrag. Påarpsscouterna var förlagda tillsammans med Åstorps
scoutkår och Möllekåren från Simrishamn. I tävlingarna gick det mycket bra, äventyrarna vann
sin tävling, spårarna blev trea och upptäckarna deltog med stor framgång. I Byakampen blev



Påarp/Åstorp trea. Arkivgruppen har haft möte den 13 juli. Anna Nyman deltog i Biscaya
seglingen Göteborg-Skottland.

Augusti
Planeringsdag inför hösten hölls den 11 augusti på lokalen. Kåren deltog med korvgrillning vid
hembygdsdagen i Välluv den 22 augusti. Arkivmöte hölls den 7 augusti. Terminsstart blir vecka
35.

September
Kåren deltog i byadag i Påarp den 4 september utanför ICA med utställning och livlinekastning.
Datakurs i Melker hade Per-Olof Norén, Linda Siderup och Helena Linell deltagit på den 9
september. Grankulla är fortfarande inte såld, dock finns det två intressenter. Informationsmöte
om WSJ hölls den 30 september i Maria spejarnas lokal. Kårstämman hölls i år den 22
september. Ny flaggvimpel var införskaffad till scoutlokalen.

Oktober
Sofie Snecker och Rasmus Wilson hade gått ALU del 1 den 2-3 oktober på Sonnarp. Spårarläger
i Kvidinge den 8-10 oktober med 18 scouter och åtta ledare. Upptäckarna hade varit på läger i
Grankulla den 8-10 oktober med tio scouter och tre ledare. Vädret var strålande och alla var
nöjda. Lägerhästinvigning den 13 oktober av fyra lägerföl och två unglägerhästar med god
uppslutning av funktionärer, det blev en trevlig kväll. Info om WSJ 2011 hölls på scoutlokalen
den 14 oktober med några föräldrar och utmanarna. JOTA hölls på Grankulla den 15-17 oktober
med fyra äventyrsscouter och tre ledare samt fyra scouter från Mörarps scoutkår, i samband med
detta hade man en hajk. Bäveravdelningen hade haft en utflykt till Bruces skog den 16 oktober
med åtta scouter och deras familjer, samt tre ledare. HLR utbildning var den 20 oktober med fem
ledare och två instruktörer varav den ena från kåren. Årets distriktsstämma avhölls i Ängelholm
den 23 oktober, kåren hade tre delegater. Glädjande nog konstaterades att vi var fjärde största
kåren i distriktet med 97 registrerade medlemmar. Stämman klubbade igenom en
medlemsavgiftshöjning med 10 kronor. På Grankulla fanns ett bud på 150 000 kronor och
ytterligare kontakt skulle tas med mäklaren.

November
Bäverscoutläger på lokalen den 19-20 november med åtta scouter och fyra ledare som även
omfattade ett besök på hembygdsgården. Spårardag i omgivningen runt omkring Påarp den 20
november med 14 scouter och sju utmanare som höll i aktiviteterna. Kenneth Borg höll en Ville
Vilse kurs för bäveravdelningen den 15 november med 13 scouter och fyra ledare.
Arkivgruppsmöte hölls den 27 november. Jullotteriet den 25-27 november utanför ICA blev
tyvärr inte slutsålt pga kallt väder. Jack Snecker och Jasmin Lindquist deltog på distriktets
arrangemang Silveryxan den 20-21 november i Björket. ALU del II var på Björket den 13-14
november där Sofie Snecker och Rasmus Wilson deltog. Öresundskraft hade ett
informationsmöte på Påarps skola där Per-Olof Norén och Johan Olsson deltog.

December
Golvvård på lokalen genomfördes den 27-20 december. Julgransförsäljning vid scoutlokalen
den 11, 12, 18, 19, 20, 21, 22 och 23 december.




