
1950
År 1950 blir Barbro Jeppsson tillsammans med Margareta Jönsson ledare för blåvingarna. Gurli
Svensson och Inga-Britt Persson leder tillsammans flickscoutavdelningen Gurli Svensson står
som kårledare.

Februari
Den 5 februari deltager Inga-Britt Persson på Distriktsstämma i Helsingborg. Den 9 februari får
kåren besök av resesekreteraren. Blåvingarna håller till i Påarps småskola medan flickscouterna
är i Stens Bryggeri. Kassör är Gunnel Landgren.
Under 1950 införskaffar man sig en egen lokal i form av en kolonistuga. Denna kolonistuga
hämtades från Wilson Park med hjälp av William Persson och fem starka karlar. Harry Steen
upplät mark för stugan som kostade 500 kr att inhandla. Den placerades på vägen till Frillestad.
Till denna lokal erhöll man ett bidrag på 500 kr året efter. Denna kolonistuga såldes sedan 1957
till IOGT-NTO´s Påarpsavdelning. Denna stuga skall än idag (åtminstone vid 50 års jubileet)
leva någonstans i Kågeröd.

April
På St Georg den 23 april har kåren en
vårfest vid Frillestads kyrka. Den 24 april
har NVS lokalförening av
scoutfrämjande styrelsemöte på
Gamlegården där en från kåren deltager.
Någon flagga eller fana hade man inte
utan man fick sy en egen. Denna finns
bevarad på scoutlokalen. En fanhållare
gjorde Sven-Åke Landgren till dem. En
riktig flagga ansökte man tre gånger om
innan man till slut fick en.

Juni
Det var ett par stolta flickscouter som cyklade in till Olympia på Svenska flaggans dag den 6
juni. Sommaren 1950 cyklade 16 flickor och en pojke till Örkelljunga på läger. På vägen upp
stannade man och fikade hos Hanna och Gustaf Olsson i Östra Ljungby. Lägret skulle endast
vara i sju dagar men blev 14 eftersom man trivdes så och efter att föräldrarna hade skrapat ihop
mer pengar till flickorna.

1951
1951 åker Gurli Svensson på förbundsstämma i stora salen i Stockholm
den 26 mars. Upptagning sker den 22 april med hjälp av Maja "Maje"
Stoltz i Välluvs kyrka. Inga-Britt Persson åker på ledarkurs i Olofsborg
den 12-20 juni. Gunnel Landgren åker på en ledarkurs i juni till
Vadstena.
1951 inför man snabbvingar. Blåvingarna leds fortfarande av Barbro
Jeppsson i Påarps småskola. Flickscouterna som är elva stycken håller
till i sin nya kolonistuga med adress Frillestad. Kassör under detta år är
Berit Clersenius. Detta år deltager kåren i DM i simning för första
gången den 18 november i Helsingborg. Det blev inga simvinster men
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och andra sidan har ingen annan gjort det heller på 60 år! Höstens upptagning skedde den 15
december i Påarps småskola.

1952
Sommaren 1952 åker Gurli Svensson tillsammans med 68 seniorscouter från hela Sverige på
ett förläger den 27-30 juli i Geastugan. Detta var ett förläger inför en resa till Frankrike. Resan
till Frankrike går med buss via Hamburg, Bryssel och Paris. Slutmålet är barnhemmet Berck.
Man stannar i Berck i fyra dagar och därefter blir det rundtur i Frankrike i sju dagar. Sista fyra
dagarna är det ”rally” i Paris. Arrangemanget hade över 1 000 deltagare och kostade 250 kronor.
Samma år åker fyra stycken på läger i Åsljunga den 15-23 juli för att deltaga på Hälsingkronas
läger. Lägerchef var Marianne Åkesson från Landskrona kyrkliga scoutkår.
Den 11-12 oktober åker 14 flickscouter på läger med Gurli Svensson till Geastugan. Under hela
1952 håller blåvingarna till i Påarps småskola och flickscouterna i sin kolonistuga.

1953
1953 invaldes Gurli Svensson in i distriktsstyrelsen i Hälsingkrona. Barbro Jeppsson invaldes
som suppleant. Gurli Svensson gör en upptagning av flickscouterna i Ottarps kyrka den 26 april.
Efter upptagningen beger sig 16 flickscouter till Boserup för en övernattning. Gurli Svensson
gör ännu en upptagning detta år nämligen den 14 juni för blåvingarna i Vasatorpsskogen.
Den 3-12 augusti beger sig Barbro Jeppsson, Gurli Svensson och Inga-Britt Persson på läger
tillsammans med fem kårer som ej har ledare, tillsammans blir de 30 st. Man kallar det hela för
Operation Fairyhill. Man cyklar dit som man alltid gjorde. Detta läger var ett tältläger med alla
dess problem som kan uppstå. Bland annat fick man besök av snokar så det gällde att vända sin
sovsäck ut och in innan man gick och lade sig. Markägaren frågade flickorna om hjälp att skyla
vete! Detta gjorde flickorna, som goda scouter, så bra att han blev mycket imponerad.
Kyrkoherde Berg från Billeberga höll en gudstjänst under lägret. På besöksdagen deltog 70
personer.
Den 3 september avlider en stor välgörare till Påarps Flickscoutkår, Fru Davida Landgren.
Scoutkåren lämnar en krans på begravningen.

1954
1954 är antalet blåvingar endast sju stycken och de
håller till i Påarps småskola. Flickscouterna är 15
stycken och håller till i sin stuga. 16 flickscouter ifrån
Påarp, Billeberga, Svalöv och Glumslöv åker
tillsammans med Gurli Svensson och Barbro Jeppsson
på läger till Geastugan den 20-21 mars.
Den 30 juli-10 augusti åker sju stycken på
förbundsläger på Tromtö i Blekinge skärgård. Här
deltager 2 700 st. Lägeravgiften var 60 kr, och
lägerchef var Estelle Bernadotte.

1955
Under vårterminen 1955 håller Gurli Svensson i kåren
för sista året.
Sommaren 1955 åker Gurli Svensson till Frustunaby
för att vara husmor vid tre olika kurser, först på
kedjekursen den 14-21 juni, sedan på junikursen den
21-28 juni och till sist seniorscoutledarkursen den 28
juni-6 juli. Den 22-27 juli åker en på Snapphanelägret.
Detta var ett pojkläger men det fanns ca 30 flickor på lägret.
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