
1966

Januari
1966 inleds rapporteringen med att kårstyrelsen konstaterade att 1965 års julmarknad gick över
förväntan och att de julkärvar som hade blivit över skulle sättas upp utanför scoutlokalen vid
Olsgården. Detta är ett år med lokalproblem. Man får reda på att Olsgården skall rivas och man
ansöker ännu en gång om att få tillträde i det gamla ålderdomshemmet. Det blir ett nej. Det blir
en nödlösning, Canos.

Februari
Den 11 februari arrangerar kåren en föräldraträff i Folkets Hus kl 19.30. Till denna träff bakade
damledarna och herrarna stod för programmet. Efter denna träff bestämdes det att de som bakar
till kåren skulle få ersättning för ingredienserna. Kåren säljer under vårtermin 350 Kulla-kul
lotter. Kåren erhåller 250 kr i bidrag från Luggede Härads Sparbank. Detta samarbete fortsatte
under många år ända fram till bankkrisen på 90 talet. Kåren tillstyrker den nya
organisationsplanen för Kulla Scoutdistrikt.

Mars
Man beställer också de omdiskuterade hästskolotterna som såldes till förmån för
utvecklingsstörda barn. Dessa skulle säljas på hästskodagen den 20 mars. Flickscouterna
ansvarade för denna försäljning.

April
Pojkscouterna har en friluftsövning den 16-17 april
och Hugo Holm undersöker om man kan hyra
banvaktsstugorna i Vittsjö eller Tormestorp. St
Georg firas den 23 april i Välluvs kyrka.
Valborgsmäss arrangeras av kåren den 30 april
med ett stort bål. Vårtalare är kommunister Kjell
Nielsen. Samling sker vid Olsgården kl 19.30.
Varje avdelning ansvarar för ett fem minuters
program. Hugo Holm undersöker med
intresseföreningen om ett förslag om att
sammanslå valborgsmässofirandet. Kåren ansöker
om en fana hos kommittén för Svenska Flaggans
dag men får ett nej som svar.

Maj
Flickscouterna har en upptagning den 22 maj efter
gudstjänsten i Välluvs kyrka. Man beslutar att
införskaffa tennstop med inskriptionen Påarps
Scoutkårs tack. Dessa skall utdelas till de ledare
som tjänstgjort mer än två år. Karin Hansson och
Inga-Britt Nilsson tilldelas vars ett. Kåren
beslutade också att införskaffa PL knappar till de
pojkar som genomgått PL-kursen.
Pingstlägret den 28-30 maj för pojkscouterna får ett mycket olustigt slut. Tack vare tur och
skicklighet klarar sig alla undan skador vid branden. Man har konstaterat att en felbyggd öppen
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spis orsakade branden. Detta var inget som pojkscouterna var skyldiga för. Dock lever detta
kvar i minnen hos andra scouter som alltid skämtar om att man inte ska skicka Påarps scouter
till Boserup om man inte vill ha en ny stuga. Man får dock en stor eloge efteråt av distriktet för
släckningsarbetet. Vargungarna åker också på Pingstläger den 28-30 maj inomhus i Frams
stuga. Flickscouterna åker till Barsebäck på sitt Pingstläger.

Juni
Kåren deltager med 100% uppslutning på Svenska flaggans dag i Mörarp.

September
Kåren skickar två stycken på PL-kurs den 5-6 september till Ängelholms scoutstuga. Under
hösten trycker man upp stenciler och delar ut till hushållen för att varva nya ledare. Kåren
deltager i Valdagsinsamlingen den 18 september tillsammans med Röda Korset. Man använder
fyra insamlingsbössor samt att scouterna bär banderoller. Den 22 september deltager kåren på
en tipskväll för pojk- och flickscoutledarna i Ängelholms Scoutkårs scoutstuga.

Oktober
Pojkscouterna åker på ett veckoslutsläger den 8-9 oktober till Frams stuga. Flickscouterna åker
också till Frams stuga och tiden är den 15-16 oktober. Kåren säljer WC stolen+ tvättstället från
den gamla scoutlokalen till Einar Persson för 100 kr. Kåren skickar iväg fem stycken på storkurs
den 29-30 oktober på Helsingborgs scoutgård, två stycken på blåvingedelen, en på
flickscoutdelen och två stycken på pojkscoutdelen. Man utökade också prenumerationen på
tidningen scout. Man ansöker hos scoutförbundet om nedsatt avgift för kårens medlemmar över
18 år. Man beslutar att införskaffa 15 exemplar av boken svensk scouting-65. Dessa skall delas
ut till personer som stöttat kåren under årets lopp. Inflyttningen till övervåningen till Canos sker
den 1 september. På oktobermötet bestämmer man sig för att ännu en gång sända en skrivelse
till kommunen för att få tillträde av övervåningen på ålderdomshemmet. Man träffar kommunen
för att diskutera de skador som rivningsfirman hade åstadkommit vid rivningen av Olsgården.
Kåren hann tydligen inte flytta ut alla sina saker. Man beslutar också att inte sälja
adventskalendrar eftersom alla affärer delar ut dem gratis, dock skall man fortsätta att sälja
barnens ljus.

November
Den 19 november arrangerar man en kärvbindaredag. Man arrangerar ett kyrkobesök i
Frillestads kyrka den 27 november kl 09.45.

December

Kåren har julfest den 3 december. Barnen skall medtaga en julklapp att byta med varandra.
Denna julfest äger rum på Folkets hus. Kåren ordnar saft och kakor till ett värde av en krona
styck. Man beställer sitt bröd från bagaren. En julmarknad har man den 4 december där man
säljer sina julkärvar. Denna julmarknad har man på Folkets Hus och avslutas med ett Luciatåg.

1967

Januari
Kåren flyttar sin verksamhet 1967 till det gamla ålderdomshemmets övervåning. Första
kårmötet äger rum den 12 januari i de nya lokalerna. Den 20 januari arrangerar kåren en
föräldraträff på Folkets hus. Bosse Lund ansvarar för musiken och Calle Hellman leder



allsången. För kaffeserveringen ansvarade Fru Smitt. Inga Holm ordnar fikabrödet samt de
Amerikanska lotter som skulle säljas. På föräldraträffen informerade man om Bornholmslägret.
I januari delar man upp garderoberna genom lottdragning. Lotten utföll så att flickscouterna
och blåvingarna delar på garderoben i stora rummet. Pojkscouterna och Vargungarna delar på
garderoben i hallen. Två garderober i hallen är kårens samt att lilla utrymmet i västra rummet
skulle användas till köksmaterial. Alla ledare tilldelas en nyckel. Hugo Månsson tillverkar en
grind. Einar Persson fixar en anslagstavla i hallen. Einar Persson ordnar också tretexplattor till
varje patrull. Man funderar också på att installera en väggfast bänk samt skohylla. Av detta blir
det inget. Vid ett kårmöte bestämmer man att varje ledare skall få ett exemplar av vårt program.
Detta blir ett försök att vidga vyerna lite.
17 januari träffas avdelningsledarna och bestämmer att alla skall få ett utskrivet exemplar av
terminsprogrammet. Den 23 januari har syster Hanna sjukvårdsutbildning med ledarna. Som
tack erhåller hon boken svensk scoutliv.

Februari
Den 4-5 februari åker fyra ledare på ledarassistentkurs i Åstorp. Den 7 februari har vargungarna
en upptagning. Den 19 februari har flickscouterna en upptagning i samband med en friluftsdag.

Mars
På månadsmötet den 17 mars beslutar man om intagningsstopp av vargungar. Detta möte har
gått till historien som ett av de snabbaste. Man slog det gamla rekordet med åtta minuter. 6
pojkscouter åker på fortsättningsdelen av PL-kursen den 18-19 mars i Ängelholm. Brevmärken
säljes av blåvingarna och vargungarna, medan kvicklotterna skulle säljas av flickscouterna och
pojkscouterna. Man väljer också Einar Persson i kommunens Ungdomsråd.
Till kårens seniorscoutledare valdes Britt och Alvar Löfkvist. Nu finns både flickor och pojkar
i seniorscouterna. Detta är den första samscoutavdelningen i kåren. Man bestämmer också att
övergången till seniorscout ska ske det kalenderår vederbörande fyller 15 år och är invigd 1:a
klass scout. Kåren väljer sin första fotograf, Alvar Löfkvist. Denne svarar själv för kostnaderna.
Han undersöker också möjligheten att lägga upp ett filmarkiv. Kåren erhåller en vacker tavla
från Stig Nordqvist som fortfarande hänger med.

April
På storkursen den 15-16 april åker fyra
stycken från kåren till Maria
församlingssal. En gick fortsättningsdelen
för flickscout, en gick fortsättningsdelen på
blåvinge samt två stycken gick
fortsättningsdelen på pojkscout. Den 23
april firas St Georg i Välluvs Kyrka varvid
avdelningarna vandrar till fots. Efter har
ledarna genomgång av materialet och
tälten. Valborgsmässofirandet arrangeras
av scoutkåren den 30 april med hjälp av
sångkören och kommunister Kjell Nielsen
som vårtalare.
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Maj
Den 2 maj arrangerar man en föräldraträff om Bornholmslägret i gamla ålderdomshemmet.
Kårens första kårläger med pojkar och flickor tillsammans genomfördes till pingsten 1967.
Tidpunkten var den 13-15 maj. Pojkscouterna var förlagda i GA Riddarnas stuga och
Vargungarna i Frams stuga. Blåvingarna och flickscouterna var placerad i KFUM´s stuga. Detta
var ett trevande försök till mer samscouting. Tillsammans men ändå skilda åt. Att det var
populärt kan man förstå av lägerdeltagarantalet som var 85 stycken. Den 15 maj var föräldrarna
inbjudna att deltaga på lägret.
Detta år får kassören sina papper godkända av kommunen. På distriktets diplomkurs den 20-21
maj åker två stycken till Helsingborgs scoutgård. Nyinvigningen av Boserup skedde den 28 maj
med hjälp av fem flickscouter och fem pojkscouter. För det erhåller man ett stort tack från
distriktet. På vårterminen delas förtjänstmärket i guld ut till Barbro Jeppsson. Karin Hansson
erhåller det gröna hedersmärket för förtjänstfullt arbete i och för kåren. Kåren har vid
vårterminen 124 medlemmar och gott om ledare. Kåren väljer Lasse Larsson till SKS-ombud.

Juni
Den 6 juni deltager kåren på Svenska Flaggans dag på Medevi.

Augusti
Kåren skickar 33 stycken till Bornholmslägret den 7-16 augusti. På lägret deltager över 1 200
scouter varav 90 stycken från utlandet. Varje scout erhåller 50 kr i lägerbidrag ifrån kåren. Ett
förhinder anmäldes till lägret och till denna person återbetalar man lägeravgiften. Efter lägret
bestämmer kåren också att inhandla 20 Bornholmssångböcker. Den 26 augusti arrangerar kåren
en kärvbindaredag hos familjen Thorvaldsson.

September
Kåren deltager i Valdagsinsamlingen den 18 september tillsammans med Röda Korset. Den 23-
24 september åker fyra stycken på PL-kurs för flickscouterna på Boserup. Anna-Greta
Nordqvist Rapporterar från en tipskväll i Åstorp den 26 september med alla ledare och
assistenter. Den 30 september-1 oktober åker två stycken på PL-kurs för flickscouter på
Boserup. Kåren bestämmer att varje medlem skall betala tio öre till Gulli Anderssons 50 årsdag.
Seniorscouterna ansvarar för ett fotomontage.

Oktober
Den 7-8 oktober åker 19 pojkscouter till Frams stuga för att ha läger. Den 14-15 oktober beger
sig tolv seniorscouter till Frams stuga för att ha ett läger. Kåren genomför en halmkurs den 18,
20 och den 25 oktober. Den 28-29 oktober åker ett okänt antal pojkscouter på PL-kurs på
Boserup. i

November
Den 3-5 november åker 20 flickscouter på läger på Boserup. Kårsamling den 5 november på
Boserup med föräldrar, 90 stycken deltager. Den 25-26 november åker ett okänt antal
pojkscouter på PL-kurs i Ängelholm.ii Den 28 november åker Calle Hellman och Lasse Larsson
på studieledarkurs i Helsingborg.

December
Den 2 december binder man kärvar. Det är kyrksöndag på förmiddagen den 3 december i
Välluvs kyrka där kåren deltager. Kåren arrangerar en julmarknad i Folkets hus den 3 december



på eftermiddagen. Till basaren hade man tillverkat kärvarna själva. Man hade även själva
friserat dem enligt ett kårmötesprotokoll. Kåren har julfest med julklappsbytande den 9
december i Folkets hus. På styrelsemötet den 14 december underströk ordförande med skärpa
betydelsen av att samtliga mötesdeltagare följer föreskrivna mötesformer. Det var kanske ett
möte i mötet. 31 december noteras medlemsantalet till 124 stycken och ledarantalet
förhållandevis gott och medlemsavgiften är tio kronor.

1968

Januari
1968 inleds med en gåva från familjen Larsson, en vandringsyxa.iii Kårordförande är Calle
Hellman. Kåren ansöker om att utnyttja även det tredje rummet på ovanvåningen. Kåren
beslutar att assistenter som hjälper till blir medlemsavgiftsbefriade. Detta gäller ännu idag för
assistenterna. Kårstyrelsen har en studiecirkel som startade med livliga diskussioner trots att
man inte hade fått sina studieböcker ännu.

Februari
Under skollovet anordnar kåren
en lekdag på Folkets hus. Dagen
är den 13 februari och 20
stycken deltog. Den 17-18
februari deltager 6 stycken från
kåren på distriktets
assistentkurs i Tåssjö.

Mars

Den 2-3 mars åker tre stycken
på storkurs i Båstad. Två
stycken går blåvingedelen och
en går flickscoutkurs för alla
grenar. Vid en tipskväll den 12
mars på Boserup för pojk- och flickscout deltager kåren med 5 ledare. Vid kårmötet den 13
mars avslutade ordförande med att tacka för det stora intresset som visats och de många kloka
diskussionsinläggen och i synnerhet de fåordiga. På en ledarträff den 14 mars för blåvinge och
vargungeledare i Helsingborgs scoutgård deltager sju stycken från kåren. Den 19 mars åker ett
okänt antal på handledarkurs i Åstorp.iv Den 23 mars uppvaktar kåren Hanna Ekelund på
bröllopsdagen.

April
Den 1 och 8 april är det sjukvårdskurs med hjälp av Röda Korset. Vargungarna har en utflykt
till Frams stuga den 7 april.
Ett okänt antal åker på handledarkurs den 16 april i Åstorp.v Den 17 april diskuterar man det
nya programförslaget från förbundet mycket livligt, detta kom att innebära för kårens del att de
fem olika avdelningarna blev istället sju. En ledarkurs som arrangeras av distriktet i Laröd den
20-21 april och där deltager sju stycken från kåren, två stycken på vargungedelen, Tre stycken
på juniorscoutdelen och två stycken på scoutdelen. St Georg firas den 23 april i Välluvs kyrka.
Man beställde 200 St Georgsmärken som såldes av vargungarna och blåvingarna.
Valborgsmäss arrangeras av kåren den 30 april med Kjell Nielsen som vårtalare och sångkören
som sjöng vårsånger. Einar Persson var bålföreståndare.
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Maj
Blåvingarna har en förläggning den 4-5 maj på
Boserup med 17 deltagare. Den 17-19 maj åker
16 seniorscouter till Frams stuga på läger. Vid
medlemsräkningen den 31 maj har kåren 136
medlemmar. Man beslutade också detta år att
införskaffa två nya kökstält.

Juni
Till pingst åker 46 stycken från kåren till
Örkelljunga för att deltaga i distriktets
Pingstläger. Pingsten infaller detta år den 1-3
juni. Kåren deltager i Svenska flaggans dag den
6 juni på Vidablick i Mörarp. Efter
evenemanget bjöds det på kaffe med dopp för
ledarna och funktionärerna. Kåren inköper
orienteringsskärmar som överlevt till dagens
datum.

September
Kåren inhandlar under hösten två vindskydd till seniorscouterna. Den stora diskussionen på
årets första höstmöte var arbetsprogrammet. Dock kom man till beslut och det blev att kåren
inhandlar verksamhetsböcker och att dessa senare skall gå i arv till nästa scout. Kåren startar
hösten med en kårsamling den 10 september vid scoutlokalen. Man genomför en
Valdagsinsamling den 15 september tillsammans med Röda Korset. Kåren bildar
juniorscoutavdelningar, en för pojkarna en för flickorna. En åker på en seniorhajk den 21-22
september. Delar av seniorscoutlaget deltager i distriktets hajk den 28-29 september.vi

Oktober
Pojkscoutavdelningen åker på läger den 8-9 oktober till Frams stuga. Två stycken från kåren
åker på ledarskapskurs den 15 oktober i Åstorp. På kårstämman den 16 oktober inför man ett
arbetsutskott, AU. I detta AU ingår ordförande som är obligatorisk medlem, Einar Persson som
är ordförande för AU, Leif Fagerström och Lasse Larsson. Dessa kunde ta beslut i små och
akuta frågor dock var de skyldiga att redovisa detta på nästkommande kårmöte. AU äger
beslutsrätt när tre medlemmar äro närvarande i undantagsfall två medlemmar, exempelvis under
semestertider. Flickscouterna åker på läger till Boserup den 19-20 oktober. Blåvingarna och
juniorflickscouterna gör en skogsutflykt den 20 oktober på Boserup. Denna dag arrangeras en
föräldradag på Boserup, vädrets makter var med kåren denna gång.

November
Pojkscouterna beger sig till Frams stuga den 8.9 november för att ha ett läger. Den 9-10
november åker Stig Nordqvist på ledarutbildning i Helsingborg. Juniorscoutflickorna åker
tillsammans med Mörarps Scoutkår till Frams stuga den 15-17 november. Calle Hellman och
Lasse Larsson åker på kurs om SKS ombud den 28 november i Helsingborg.

Bild 4 Blåvingedräkten



December
Den 1 december är det kyrkobesök
med start kl 09.30. Efter
kyrkobesöket har man en
julmarknad i Folkets hus
tillsammans med andra föreningar.
Till denna marknad har man
tillverkat kärvar. Den 10 december
mellan kl 14.30-18.30 har kåren sin
julfest i Påarps skola. Varje
avdelning ansvarar för ett
programinslag. Det blir också
julklappsbytande med varandra.
Kåren svarar för julklappar för
eventuella inbjudna gäster. Kåren
bjuder på saft och bulle samt en
gottepåsar. Under hösten tillverkar
Stig Nordqvist ett skåp för material.
Detta skåp har trots flyttningar
överlevt. Det finns numera i
miniorscoutrummet.

1969

Januari
1969 inköptes ett blädderblock till kåren. Kåren beslutar att ej sälja majblommor då barnen
genom skolan säljer dem. Föräldrafesten den 31 januari i Folkets hus deltager 60 föräldrar.
Detta år införs så kallade rullkort på alla scouter samt ett dataregister. Detta år utfärdar kåren
ett PM om hur kårens verksamhet skall skötas och hur man anmäler sig till kursverksamheten
samt hur materialinköp skall göras på det billigaste sättet. Detta PM skrevs för att få klara
riktlinjer eftersom kårens medlemsantal växt till över 131 stycken.

Februari
Två stycken åker på assistentkurs i Tåssjö den 8-9 februari. Under sportlovet anordnar kåren
lekdagar för barnen.

Mars
Kåren deltager också på kårordförandeträffen den 11 mars på Ringstorps fritidsgård. Vid
kårmötet den 20 mars sänder Calle Hellman in sin skriftliga avsägelse från posten som
kårordförande. Detta skapar en stor oro bland kårens ledare och funktionärer. Som det står i
protokollet: efter att skrivelsen upplästs förklarades ordet fritt. Den chockartade tystnad som
under flera minuter lägrade sig över mötet har aldrig tidigare inträffat bland den ofta mycket
pratsamma styrelsen." Man kunde inte utse en värdig efterträdare på detta möte utan man
bestämde sig för att försöka operation övertalning. Detta lyckades man med. Från och med
marsmötet har man tillstånd att använda hela övervåningen i det gamla ålderdomshemmet.
Tyvärr har syföreningen lite kämpigt detta år med medlemsantalet så man bestämmer sig för
att inte ha regelbundna möten under vårterminen. Man bestämmer sig för att bara ordna ihop
vinster till ett lotteri. Man funderar också på att köpa gamla ålderdomshemmet men då
kommunen hade andra planer gick detta om intet. Kårens nya inventeringslista delas ut till alla
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ledare för att de skulle kunna se vad som fanns så man inte köpte dubbelt. Den 25 mars anordnar
kommunen ett möte för de olika föreningarna i byn för att diskutera kommunens problem samt
att föreningarna kunde ställa frågor till dem. Lasse Larsson deltager för kårens räkning. Detta
år beslutar man att inhandla nya sångböcker till blåvingarna samt att inhandla nya kårmärken
och förbundsmärken.

April
Den 13 april gör juniorscoutflickorna en skogsutflykt. St Georg firas detta år i Välluvs kyrka
den 23 april kl 18.30. Kommunister Kjell Nielsen förrättade gudstjänsten och ledarna delade ut
avdelningarnas märken. Vid denna högtid var Välluvs kyrka fullsatt till sista plats. Två stycken
åker på patrulledarkurs den 26-27 april på Boserup. Den 30 april firar kåren Valborg med bål
kl 19.30. Vårtalare var kommunister Kjell Nielsen. Efter bålet samlades ledarna på lokalen för
ett knytkalas. Under våren genomför kåren en orienteringskurs med hjälp av Lasse Larsson.
Man tilldelar 15 ungdomar juniorscouts orienteringsmärket i brons för att de deltagit i Ot-provet
den 13 april. Man beslutade också att tilldela 6 ungdomar ett flitighetspris för att de deltagit i
alla träningstävlingarna vid orienteringskursen.

Maj
Den 3-4 maj åker 6 stycken på lägerledarkurs i Ugglarp. På blåvingedagen den 11 maj i
Ljungbyhed deltager kårens blåvingar och placerar sig på 11, 22, 26 av 34 patruller. Kåren
beslutar den 13 maj att varje avdelningsledarna själv
bestämmer om man skall bära hel eller halvdräkt på
sin avdelning. Vid detta möte skänker Carl Hellman,
Einar Persson, Leif fagerström och Anna-Britta
Thorvaldsson vars en flagga till kåren. Kåren
beslutar också att subventionera de olika
avdelningarnas läger med fem kronor per deltagare.
Juniorscoutflickorna åker till Ven på läger under
pingsten den 24-26 maj. Flickscouterna,
pojkscouterna och seniorscouterna åker till
Barsebäck på distriktets Pingstläger, 38 stycken
deltager från kåren. Den 31 maj-1 juni åker
blåvingarna till Boserup på läger.

Juni
Den 6 juni deltager kåren på svenska flaggans dag på Medevi. Här tilldelas kåren fanor som
enskilda personer hade skänkt. Vargungarna samt juniorscoutpojkarna åker till Boserup den 7-
8 juni för att ha ett läger.

Augusti
Kåren beslutar att sälja de så kallade scoutlotterna. Man tar hem 136 stycken varav endast 100
blir sålda. På augustimötet den 28 augusti avslutar ordförande mötet med att tacka för intresset
och stundom intressanta avreageringsinläggen.

September
Den 4 september åker Carl Hellman och Lasse Larsson på seniorscoutledarträff i Åstorp.
Höstens kårsamling sker den 8 september kl 18.00. Hösten präglas av ledarbrist. En tillfällig
lösning anordnas.

Bild 6 Juniorscouterna på väg till Pingstlägret
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Oktober
4-5 oktober åker juniorscoutflickorna på läger till Boserup. Den 10-12 oktober åker
flickscouterna på läger till Boserup. En kårsamling görs den 12 oktober kl 13.30 i samband med
flickscoutlägret. Man löser det tillfälliga lokalproblemet med att hyra Folkets hus en kväll i
veckan för juniorscoutpojkarna. Under hösten avsäger sig kassören och SKS-ombudet och
kåren konstaterar än en gång att kåren har en instabil organisation. Kårens seniorscouter står
också utan ledare, detta löser man genom att man turas om att vara deras ledare. Årets
kårstämma äger rum den 30 oktober i Folkets hus. Ett nytt förslag till kårorganisation
genomförs detta år. Syföreningen får en egen avdelningskassa att handla för. Under året
genomförs en mera långsiktig ekonomisk plan. Man gör en loggbok av de 25 år av kårens
verksamhet. Den skulle vara klar till julfesten men blev försenad på grund av det tidsödande
sorteringsarbetet. Kåren deltager också i Röda fjädern. Kåren utser Anna-Britta Thorvaldsson
till stormästare i lägerhästorden. Denna orden existerar än idag, dock har vissa regler ändrats
men i stort är det detsamma som gällde även då. Kåren utför de två lägsta graderna i orden och
distriktet utför de tre övriga. Det nya scoutprogrammet som genomfördes med start 1968 har
nu provats i ett år och har fungerat bra trots att det är sju avdelningar. Detta tack vare att kårens
seniorscouter har ställt upp som assistenter. Det ända negativa är att det liknar skolans
verksamhet. Man saknar den gamla scouttanken med att vistas i skog och mark. Detta tycks ha
försvunnit. Kåren arrangerar sjukvårdskurs på hemmaplan.

November
Kåren deltager i bokens dag på Folkets hus den 21 november med sång av
flickscoutavdelningen. Kåren deltager i julmarknaden för alla föreningar i Folkets hus den 30
november. Till julmarknaden hade flickscoutgruppen tillverkat eget julpynt som man önskade
att sälja på marknaden för att minska kostnaderna på sommarens lägeravgift. Detta ogillades av
de övriga ledarna som ville att man i så fall skulle dela vinsten med pojkscoutgruppen. Hela
frågan bordlades. Detta år säljer man barnens ljus.

December
Årets julfest ägde rum den 6 december kl 14.00-18.00 i Påarps Skola. Kåren firar kyrksöndag
den 7 december i Frillestads kyrka. Den 6-7 december åker en flickscout och en pojkscout på
PL-kurs i Ljungbyhed.

i 1967 - Den 28-29 oktober åker ett okänt antal pojkscouter på PL-kurs på Boserup.
ii 1967 - Den 25-26 november åker ett okänt antal pojkscouter på PL-kurs i Ängelholm.
iii 1968 - 1968 inleds med en gåva från familjen Larsson, en vandringsyxa. Vem har fått
den och var har den tagit vägen?
iv 1968 – Den 19 mars åker ett okänt antal på handledarkurs. Hur många deltog?
v 1968 - Ett okänt antal åker på handledarkurs den 16 april i Åstorp.
vi 1968 - Delar av seniorscoutlaget deltager i distriktets hajk den 28-29 september. Var?


