
1970

Januari
På årets första kårmöte 1970 uppmanar ordförande deltagarna att fatta sig kort så mötestiderna
kan kortas ner. Under året genomför man snöstjärneprovet i kåren. Årets tuffa debatt var om
ledarna skulle betala någon lägeravgift på sommarens läger på Tromtö. Man beslutade att
ledarna får lägeravgiften av kåren samt att varje scout erhåller 50 kr i bidrag. Man beslutade
också att inhandla Hansas årsbok som ännu finns i vårt bibliotek. Årets första ledarträff detta år
är för juniorscoutledarna.

Februari
Till denna träff åker Hugo Månsson den 5 februari i Helsingborg. Den 7 februari åker Anna-
Greta Nordqvist och Anna-Britta Thorvaldsson på en nydaningskurs i Helsingborg. Den 13
februari anordnar kåren en trivselkväll i Folkets hus för 50 föräldrar. Man bestämmer sig för att
inte sälja några majblommor detta år heller. Under vårvinterlovet anordnar kåren lekdagar samt
en tävling. Dessa lekdagar anordnas i skolan och 25 stycken deltager på lekdagarna medan
endast nio stycken åker med på skogsutflykten. Man beslutar att integrerad verksamhet införes
vid blåvinge och vargungeavdelningarna i och med höststarten. Den 24 februari åker fyra
stycken på den första miniorscoutledarträffen i Helsingborg. Den 28 februari-1 mars åker
Christina Norén, Mats Persson och en till på assistentkurs i Åstorp. Anette Baeckström, ledare
från Bårslöv, deltager för första gången på kårmöte den 27 februari. Hon tjänstgör på
vargungeavdelningen.

Mars
Den 7-8 mars åker hon på grundkurs del 2 i Röstånga, på kårens räkning. Nya regler angående
materialet framlades på kårmötet i februari. Efter detta beslut rådde nog inget tvivel om hur
materialet skulle skötas. Jens Dahlgren åker på seniorscoutträff den 15 mars i Höganäs.
Distriktsstämman i Åstorp den 21 mars representeras kåren av två stycken.

April
Den 5 april deltager tre stycken från kåren på en miniorscoutledarkurs. Det första
avdelningslägret där både pojkar- och flickscouter deltager genomfördes den 10-12 april i
Hittarp, tio pojkar och 14 flickor deltager. En studiecirkel för blivande miniorscoutledare startar
den 11 april. På kårmötet den 15 april beklagar sig sekreteraren att ett fel hade uppstått vid
dataregistreringen och han personligen tog på sig ansvaret. Han skickar ett personligt brev till
förbundet där han förklarar de svåra omständigheterna som hade uppstått. Kåren sänder 140 kr
till Kjesäter i form av en gåva. St Georg den 23 april firas i Frillestads kyrka. Invigning sker av
Hanna Ekelund-Hansson, Gudstjänstdelen hölls av kommunister Kjell Nielsen. Man tog upp
kollekt och det inbringade 90 kr. Detta skänktes till ett välgörande ändamål. Valborgsmäss den
30 april firas på samma plats som föregående år kl 19.45. Vårtalare var kommunister Kjell
Nielsen och för sången stod sångkören.

Maj
Den 9-10 maj åker Gunni Chrisping och Eva Nielsen på lägerbålskurs i Höörs Nygård. Den 14
maj arrangerar man en städdag i Påarp. Kårens seniorscouter åker på distriktets Pingstläger den
16-18 maj vid Flintlycke vid Förslöv. Den 18 maj avlider en stor vän till scoutkåren, Elin Smith.
Kåren sänder en krans på hennes begravning. Två stycken deltager på PL-hajken den 30-31 maj
i Ljungbyhed.



Kåren arrangerar ett kårläger den 29-31 maj vid Frams stuga med 100 deltagare. Kåren står för
ledarnas lägeravgift på kårlägret. Man anordnar en besöksdag på lägret den 31 maj. Kårens
medlemsantal är nu 147 stycken.

Juni
Svenska flaggans dag den 6 juni firas i Mörarp detta år. Den
8 juni framlägger man ett förslag för ny arbetsordning för
AU vilket skall träda i kraft efter kårstämman. Man
installerar ett nytt lås på scoutlokalen pga mycket nytt
material i förrådet. Den 9 juni åker fem stycken på en
ledarträff i Helsingborg inför Tromtölägret. Seniorscouterna
genomför en hajk på Söderåsen under juni månad. Kåren
deltager i PGIF´s midsommarfest med framträdande av
scouter samt att seniorscouterna gör lägerarbeten på planen utanför scoutlokalen.

Juli
Mats Larsson åker på Blå Hajk som den första scouten i kåren till Klarälvdalen i Värmland.
Han deltager på forsfararna den 28 juli-8 augusti. På Tromtölägret deltager 35 stycken ifrån
kåren. Alla transporteras i buss till lägret. På Tromtölägret ingår två stycken scouter ifrån
Mörarp i Påarps by. På byn ansvarar Anna-Britta Thorvaldsson. Lägret äger rum den 27 juli-5
augusti. Gunni Chrisping och Eva Nielsen deltager som funktionärer i den centrala
lägerledningen på Tromtölägret.

September
Kåren hyr ut en del material för tre kronor per deltagare som använt materialet, dock ej för
deltagare från GA Riddarna. Kommunen anordnar en städdag. Kåren tar sig ann byns
nedsmutsning. Dock uteblev belöningen från kommunen. På hösten 1970 startar kåren med en
miniorscoutavdelning där både pojkar och flickor går. Under hösten får man tillträde till två
nya rum i scoutlokalen. Seniorscouterna renoverar sitt rum samt döper sitt lag till Musketörerna.
Höstens kårsamling sker den 7 september kl 18.00 vid scoutlokalen. Den 12-13 september åker
seniorscouterna på distriktets Hösthajk vid Klöva Hallar. Från denna hajk skall en film finnas
inspelad. Dock vet ingen var den har tagit vägen! Detta år genomför man en Valdagsinsamling
den 20 september tillsammans med Röda Korset. Kåren börjar på hösten få platsbrist för sitt
material. Den 22 september har juniorscoutflickorna och -pojkarna en utflykt till
Vasatorpsskogen. Den 27 september har miniorscouterna en friluftsdag i Ekebergaskogen. Man
beslutar på septembermötet att miniorscouterna får lov att bära VU-mössan, dock får inga nya
inhandlas utan baskern gäller som huvudbonad.

Oktober
På kårstämman den 9 oktober avtackas Calle Hellman med tennstop samt blommor. De
kvinnliga ledarna pussade honom på kinden med fruns medgivande. KG Andersson valdes till
ny ordförande efter Carl Hellman. Kommunister Kjell Nielsen tilldelades ett tennstop för sina
insatser för kåren. Calle Hellman valdes till kårens första hedersordförande. Kåren bjöd på kaffe
med dopp efter kårstämman. Man beslutar också att även ledarassistenter under 18 år äger rätt
att närvara på kårstämman dock utan rösträtt. Man beslutar också att ledare och assistenter inte
betalar någon medlemsavgift i kåren. Fem stycken åker på assistentkurs i Väsby den 10-11
oktober. Den 15 oktober anordnar flickscouterna en utflykt till Ekebergaskogen. Den 19 oktober
får miniorscouterna trafikundervisning av polisassistent Rittinger i Folkets hus. Den 19, 26
oktober och den 2 november genomförs en sjukvårdskurs. Den 22 oktober deltager tre stycken
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från kåren i ledarträffen i Helsingborg. Kåren får ett anbud från scoutkåren Fram om Frams
stuga på Söderåsen om att få dispositionsrätt med viss underhållsskyldighet. I den första
stugkommittén finns Britt Löfqvist, Jan Edefelt, Kurt Mellbris. Kåren uppvaktar Britt och Alvar
Löfqvist på deras bröllop i Frillestad. Alvar och Britt framförde senare sitt tack till alla scouter
som stått parad vid deras bröllop.

November
Den 7-8 november går två stycken G-kurs del 1. Den 20-22 november åker miniorscouterna på
sitt första läger i Hittarp. Den 29 november firar man kyrksöndag i Välluvs kyrka med samling
kl 09.30 och start kl 10.00 i kyrkan.

December
På julfesten den 5 december byter scouterna julklappar med varandra. Julfesten hölls i Påarps
skolas gymnastiksal. Einar Svensson bjuder på gottepåsar på julfesten. Den 6 december är det
julmarknad med de övriga föreningarna i Folkets hus mellan kl 14.00-19.00. Syföreningen
ordnar julkarameller till marknaden. Kåren bjuder en äldre dam skjuts från Helsingborg till
julmarknaden som tack för en donation till kåren. Flickscouterna går Lucia på julmarknaden.
Kåren säljer barnens ljus på julmarknaden. Den 12 december går miniorscouterna Lucia för
pensionärerna på pensionärshemmet.

1971

Januari
Kåren deltager på Åse Ardenviks begravning den 3 januari 1971. Den 15 januari bestämmer sig
kåren för att avvakta i frågan om en Stödförening till stugan, detta pga att man just skulle inleda
frågan om ett övertagande av stugan med scoutkåren Fram. Kåren beslutar i januari att Stig
Nordqvist skall vara kårens pressombud och att ingen onödig inblandning från utomstående bör
ske. Den 29 januari arrangerar kåren en familjeträff i Folkets hus. Här tilldelas förtjänsttecken
i brons till Gurli Hellman, Karin Siegrist, Anna-Greta Nordqvist, Britt Löfkvist, Inga Holm,
Hugo Holm, Calle Hellman, Alvar Löfqvist, Stig Nordqvist och Einar Persson. Einar Svensson
tilldelas Svenska Scoutförbundets hedersmärke.

Februari
Den 8 februari deltager kåren med 13 stycken på kårträff i Kvistofta. Den 9 februari uppvaktar
kåren Einar Svensson på hans 70 års dag med blommor och ett tennstop. Den 9 februari har
man ett ledarmöte på kåren. Den 12 februari åker tre stycken på juniorscoutledarträff i
Helsingborg. Den 22 februari firar man Thinkingday med maskerad för miniorscouterna och
juniorscouterna där man samlar in 26 kr till Världsfonden. Man ordnar ett disco också under
lovet. Den 25 februari åker fyra stycken på kårfunktionärskonferens i Helsingborg.



Mars
Den 12 mars
öppnar kåren sitt
första postgiro.
Den 17 mars åker
fem stycken på
trivselkväll för
miniorscoutledare
i Helsingborg.

April
Den 18 april har
miniorscouterna
en ute söndag i
Ekebergaskogen.
St Georg firas i
Välluvs kyrka den
23 april kl 19.00.
Man har detta år
besök
av
distriktssekreteraren Anna-Greta Karemo. En kollekt upptas till förmån till världsfonden.
Gudstjänstdelen hölls i år av kommunister Axel Lind. Efter ceremonin har man ledarträff i
Folkets hus. Den 25 april deltager juniorscouterna på Juniorscoutsöndag i Ängelholm.
Juniorscouterna gör en hedrande insats. Kullakampen den 25 april för seniorscouter deltager
kåren med fem seniorscouter på Kullaberg. Valborg firas som vanligt den 30 april med ett bål.
Detta år provar man en billigare variant. Man använder en sorts marschaller istället för facklor.

Maj
Den 1-2 maj åker 16 stycken från scoutavdelningen på läger till Frams stuga. Ett kårläger vid
Frams stuga på Söderåsen sker den 21-23 maj. 125 stycken deltager på lägret. På fredagen
arrangerade man lägerhästinvigning. Efter lägret har man i en utvärdering konstaterat kr Att
mer lägerarbeten borde göras, matlagning borde ske patrullvis, längre läger, ett förläger,
sjukvården skall förbättras och skrivas i lägerbestämmelserna, bråket med GA Riddarnas
seniorscouter skall tas upp till behandling med kåren samt med distriktet. Den 29-31 maj
deltager tio seniorscouter på pingstlägret i Herrevadskloster. Seniorscouternas läger blir i form
av en hajk. Den 31 maj är medlemsantalet 154 stycken.

Juni
Den 6 juni firar kåren Svenska flaggans dag i Mörarp. Under hela vårterminen, varannan vecka,
tränar seniorscouterna volleyboll.
Under våren skriver sekreteraren till fritidsnämnden om scoutlokalen. Det blir tyvärr bakslag
från fritidsnämnden som dock bevakar ärendet. Ett förslag läggs fram om en ny vuxengrupp
under våren. Denna bildas och Einar Persson och Calle Hellman tager fram och utformar
bestämmelserna. Kåren får också en mystisk räkning av distriktet från en hobbyutställning som
kåren inte har deltagit på, man betalar ej denna räkning. Man beslutar också att överblivna
vinster får lov att säljas efter lotteritidens slut, dock skall det redovisas. Seniorscoutböcker
inköps efter en viss diskussion. En annan sak som också skapade diskussioner var det nya
programpaketet. Under våren går Stig Nordqvist en apparatskötarkurs i Ödåkra.i

Bild 2 Inbjudan till St Georg



September
Höststart sker den 13 september kl 18.00 vid scoutlokalen. Den 16-17 september åker tre
stycken på assistentkurs i Skälderviken. Kårstämman äger rum den 30 september i Folkets hus.
På stämman valdes Einar Persson till ordförande. Han lät meddela att kåren inte skulle få en
militärisk ordergivning. Han valdes på två år. Förslaget om att alla medlemmar skulle betala
blev nerröstat på kårstämman. Man beslutar att seniorscouter som gjort sig förtjänta får lov att
gå Blå Hajk och att kåren står för alla kostnader. Denna premie gäller även i dag. Dock kan
scouten själva åka på Blå Hajk och betala den själv.

Oktober
Den 22-24 oktober åker 25 juniorscoutflickor till Hittarp på läger. Anna-Greta Nordqvist
skänker hela arvodet från studiecirkeln till kåren. Den 30-31 oktober deltager fem stycken från
kåren på distriktets grundkurs del 1 i Skälderviken.

November
Den 28 november är det kyrksöndag i Välluvs kyrka kl 13.30. Den 29 november anordnar
Påarps Scoutkår en ledarträff för distriktet i Folkets hus.

December
Den 4 december anordnas julfest för hela kåren mellan kl 17.00-20.00 i Folkets hus. Den 5
december har man julmarknad med ett lotteri på Folkets hus och det blir bara 138 lotter över.
Man beslutar att ändra reglerna angående tennstopen till fem års tjänst istället för två års tjänst.
Kåren skaffar en lokal till sitt material i Välluvs skola. Kåren säljer barnens ljus även detta år.
Vinsten på dessa ljus blir 240 kr. Man beslutar att under jullovet anordna tävlingar för barn och
föräldrar.

1972

Januari
Nya samtal mellan kåren och kommunen genomförs 1972 och man blir halvt om halvt lovad
att kåren skall få disponera det gamla ålderdomshemmet inom en snar framtid. Annars var
problemet i januari 1972 städningen. Man bestämde att denna sker i egen försorg eftersom vi
får bidrag för detta. Man beslutar att sätta upp dagordningen till styrelsemötena på en
anslagstavla. Man beslutar också att Kullatröjan inte får användas mer än i internt bruk, annars
gäller scoutskjortan. Den 28 januari anordnar kåren en familjeträff på Folkets hus kl 19.30. Man
finansierar det genom lotteriförsäljning.

Februari
Den 11-12 februari åker 16 juniorscouter och två ledare på vinterläger vid Stenestad. Kåren blir
erbjuden att hyra lokaler hos HSB men avböjer pga att man förväntar sig att övertaga det gamla
ålderdomshemmet. Under vårvinterlovet anordnar kåren lekar och tävlingar för barnen där 110
stycken deltager. Thinkingday firas den 22 februari i Folkets hus. Man blir tvungen att fira det
i två omgångar, för miniorscouterna och sen de övriga på kvällen. Man samlade in 24 kr som
gick till scouternas projekt i Tanzania.

Mars
Den 4-5 mars åker 6 stycken på distriktets grundkurs 2. Den 18 mars deltager två stycken från
kåren på vårdistriktsstämman i Ljungbyhed. Distriktet omorganiserar efter stämman. Man



beslutar sig för att införa en ny zonindelning där Påarp hamnar i zon C. Kåren ordnar en
påskbasar den 26 mars på lokalen mellan kl 14.00-18.00. Anna-Greta Nordqvist håller i trådarna
tillsammans med avdelningsledarna. Kåren blir erbjuden att överta några baracker för en krona
stycket, men då kåren ej har någon tomt att placera dessa på gick allt om intet.

April
Den 16 april arrangerar distriktet Juniorscoutsöndag på Boserup där kåren deltager med tre
patruller. De blir 24, 29 och 34 av 40 patruller. På kårmötet den 19 april kommer förslaget upp
om en egen musikorkester, detta bordlades för aldrig mer komma upp. St Georg firades den 23
april i Välluvs kyrka. Man tågade från prästgården till kyrkan efter fanor. Gudstjänstdelen hölls
av kommunister Axel Lindh. Invigningarna skedde av distriktsrepresentanten Hanna Hansson.
Efter firandet har man ledarvård. Under 1972 tillämpar man den nya scoutlagen med sju punkter
istället för den gamla med tio stycken. Även scoutlöftet ändras. Den 30 april firar kåren
valborgsmäss med bål och fackeltåg. Den första formen av internbrevlåda införes under
vårterminen på scoutlokalen.

Maj
Den 7 maj deltager miniorscouterna på Miniorscoutsöndagen på Boserup. En patrull hamnar på
andra plats. Scoutavdelningen har en utfärd under Kristi Himmelsfärdsdag den 11 maj till
Söderåsen. Scoutavdelningen har en hajk vid Frams stuga den 20-21 maj. Juniorscouterna samt
seniorscouterna deltager på distriktets Pingstläger den 20-22 maj i Örkelljunga. En del
seniorscouterna genomför en 1:a klassens scouthajk med två mils vandring. Detta sker utan
ledare men med föräldrarnas underskrift den 20-22 maj. Den 31 maj är medlemsantalet 149
medlemmar.

Juni
Den 3-4 juni åker 6 stycken på distriktets grundkurs del 3 i Ugglarp. Den 6 juni firas Svenska
flaggans dag i Mörarp på Vidablick. Årets kårläger äger rum i Höllviken den 9-11 juni. Alla
åker buss till lägret. 111 stycken deltager på lägret och lägeravgiften är 22 kr.

September
Kårsamling sker den 4 september. Kåren får till höststarten nya kårmärken, Påarp/Kulla. Kåren
får ett erbjudande om att övertaga Frams Stuga. Efter en genomgång av ekonomin och vad som
behövs göras med stugan bestämmer man sig för att överta stugan. Den första stugfogden blir
Kurt Mellbris. Den 16-17 september deltager ett okänt antal på grundkurs 4.ii

Oktober
Den 6 oktober har kåren kårstämma i Välluvs församlingsgård. Den 15-16 oktober målar
seniorscouterna om Frams stuga. Under höstterminen kör kåren en teoretisk del av Treklöver-
Gilwellkurs. Dock blir ingen utnämnd till Gilwell-ledare. Under hösten startar Stig Nordqvist
med att göra en tidning som blir klar 1973. Fotografen Mantilla blir kårens fotograf. Kåren skall
bombardera föräldrar med information, typ flygblad tre gånger under en vecka. Allt detta för
att värva nya medlemmar. Den 21 oktober gör miniorscouterna en heldagsutflykt till Frams
stuga under kallt väder.

November
Den 1 november har kårens ledare träff angående julmarknaden. Den 10 november startar kåren
med interna ledarträffar. Den 17-19 november åker 26 juniorscouter till Barnens Paradis. Ingen



hyra betalas för stugan. Kåren deltager med sju ledare på kårträffen i Rydebäck den 20
november. Kåren arrangerar kyrksöndag den 27 november i Välluvs kyrka.

December
Kåren har sin årliga julfest på Påarps skola den 2 december kl 16.00-19.00 med 173 deltagare.
En kommitté utses för att utse årets Lucia. Kåren ordnar efter en stor diskussion en egen julbasar
den 10 december i Folkets hus.

1973

Januari
Kåren ger ut en egen tidning 1973 med namnet Redo. Denna tidning har man försäljning på
ända fram till den 31 maj och ger ett netto på 795 kr. I denna tidning finns uppslaget till dagens
tidning Tummis. Seniorscouterna är först ut detta år med aktiviteter kring nyår och
trettonhelgen. Man hade sjukvårdsövningar.

Februari
Den 22 februari firar man Thinkingday i Folkets hus, miniorscouterna och juniorscouterna på
eftermiddagen och scouterna och seniorscouterna på kvällen. Ett 100 tal scouter deltager. Under
våren betalar kåren sitt första arrende på stugan. Den 23 februari kl 19.00 anordnar kåren en
familjeträff i Folkets hus. Den 26 februari och den 28 februari har kåren lekar och pyssel för
scouterna.
Kåren bestämmer också att alla nyinvigda scouter skall få förbundsmärket. Kåren har ett
tillfälligt medlemsstopp under vårtterminen.

Mars
Den 10-11 mars åker
två stycken på
distriktets grundkurs
2 i Skäralid. 24
juniorscouter och sju
ledare åker på läger i
Hittarp den 16-18
mars.

Kåren beslutar att dela upp juniorscout-avdelningen i två
avdelningar under vårterminen. Den 30 mars beger sig 6 ledare på
distriktets kurs "Pejling" i Helsingborg. Den 30 mars-1 april beger

sig fem seniorscouter ut på en hajk. Den 31 mars beger sig miniorscouterna till Frams stuga på
en skogsutflykt. Man beslutar på mars månads möte att Kullatröjan endast får användas som
arbetströja.

April
Scoutavdelningen beger sig ut på en utflykt den 1 april till Frams stuga. Den 14 april inbjuder
seniorscouterna till en ledartävling vid Frams stuga. Den 23 april firas St Georg i Välluvs kyrka
kl 18.30. detta år tog man upp kollekt för 80,20 kr som senare inlämnades till Svenska
Scoutförbundet. Det blev kaffe med dopp i församlingsgården efteråt för ledarna. Den 27-28
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april åker miniorscouterna till Boserup på läger. Valborgsmäss firas den 30 april med bål, sång
av kören och vårtal av kommunister Axel Lindh. Bålet startade kl 19.30.

Maj
Den 6 maj beger sig 6 miniorscoutpatruller till Torsjö för att deltaga på Miniorscoutsöndagen.
De placerar sig 2, 4, 11, 16, 26 av 31 patruller. Den 15 maj beger sig Mona Fagerström och
Gunni Chrisping på lägerträff i Helsingborg angående Sjönnevadslägret. Den 31 maj har kåren
172 medlemmar. Årets kårläger hölls i Tåssjö mellan den 31 maj-3 juni i mycket dåligt väder.
Kåren hade bjudit in Helsingborgs ungdomsbrandkår till lägret. På lägret deltog 108 scouter,
31 vuxna och 13 stycken från ungdomsbrandkåren. Besöksdagen för föräldrar sker den 1 juni.
Kåren åker buss till lägret. Lägermärket tillverkas av Stig Nordqvist och Lasse Larsson.

Juni
Kåren firar Svenska flaggans dag den 6 juni i Påarp. Man beslutar också att inte deltaga i
Helsingborgs firande av Svenska flaggans dag.

Juli
Sjönnevad den 23 juli-1 augusti är sommaren stora läger. Sjönnevad ligger två mil öster om
Falkenberg. Påarp deltager med 15 scouter och tre ledare. Påarp bildar en egen by på lägret,
områdesledare är Gunni Chrisping. Kåren åker buss till lägret.

September
Kårsamling sker den 7 september kl 18.00 vid scoutlokalen. På hösten delar man ut
medlemskort till scouterna efter erlagt medlemsavgift. På hösten bestämmer man också att
ledare och scouter endast får gå kurser med styrelsens medgivande. Den 9 september städar
scoutkåren hela Påarp och erhåller 100 kr för detta. Man samlar in 1,5 ton skräp. Man beslutar
på hösten att varje avdelning skall tilldelas två nycklar. Den 15-16 september åker två stycken
på grundkurs 3b i Ljungbyhed. Kåren ställer upp på Valdagsinsamling den 16 september
tillsammans med Röda Korset. Den 21-23 september går 13 seniorscouter en hajk vid Koarp.

Oktober
Kåren har kårstämma den 5 oktober kl 19.30 i Välluvs församlingsgård där man beslutar att
höja medlemsavgiften till 20 kr per termin med start 1974. Nio av seniorscouterna åker på
tonårshelg den 6-7 oktober i Vinslöv. Eventuellt deltager kåren den 20 oktober är det
Distriktsstämma i Capitolbiografen i Helsingborg.iii 65 miniorscouter och ledare åker den 20
oktober till Frams stuga på en utflykt. Den 29 oktober åker ett tiotal till Hässlunda där Mörarps
scoutkår inbjuder till ledarträff. Den 31 oktober uppvaktar kåren Carl Hellman på hans 50
årsdag. Den 31 oktober hölls ett kårmöte med hela 35 punkter på dagordningen.

November
Den 2-4 november åker 47 juniorscouterna på läger till Boserup. Den 8 november har ledarna
en ledarträff. Scouterna har sitt läger den 9-11 november i Ausås. Kåren har julfest den 1
december i Påarps skola med hela 197 deltagare. Kåren deltager i kyrksöndag den 2 december
i Frillestads kyrka kl 10.00 med endast 20 deltagare. Den 3 december anordnar Anna-Greta
Nordqvist en pysselkväll för ledarna.



December
En städdag genomförs den 6 december på scoutlokalen. Julmarknaden den 9 december mellan
kl 14.00-18.00 sker i ett tält vid scoutlokalen. Hela arrangemanget gav ett netto på 5 000 kr.
Under höstterminen genomför man en makramékurs. Man beslutar också att låsa ytterdörren
under mötena för att slippa obehöriga. Under hösten renoverar man Framstugan samt ordnar
nya toaletter. Man skall avsätta 500 kr årligen till reparationer av stugan. Man beslutar också
att seniorscouterna får lov att bära sina Karolinerhattar. Under hösten diskuterar man också om
scouting i Bårslöv.

1974

Januari
1974 inleds med en föräldraträff den 25 januari i Folkets hus. På föräldraträffen genomför man
ett kårmöte. På träffen deltog ca 90 stycken.

Februari
Kerstin och Bertil Persson åker den 1-3 februari på en teamkurs. Den 17 februari anordnas en
familjepromenad av kåren i Påarp. Den 18 februari och den 20 februari ordnas pyssel och lekar
för scouterna. Den 22 februari firar man Thinkingday i Folkets hus. Först för minior- och
juniorscouterna kl 17.00-19.00 med 70 deltagare och sen scout och seniorscoutavdelningen kl
19.30-21.00 med 45 deltagare. En insamling på 75 kr gjordes på Thinkingday till förmån för
Tanzania. Juniorscoutavdelningen anordnar en familjeträff den 25 februari i Folkets hus. På
februarimötet den 27 februari konstaterar man att några stolar från lekskolan har gått sönder
vilket innebär förbud mot tillträde i lekskolans lokaler. Man inhandlar 6 Allemansrättsspel som
fortfarande finns på scoutlokalen. Man har också undersökt underlaget till en scoutkår i Bårslöv
och fått fram 6 nya ledare.

Mars
Den 1 mars åker ledarna till Finnstorp för att titta på lägerplatsen för kårlägret. På
metodikkursen den 2-3 mars åker fyra stycken från kåren till Skäralid. Den 8-10 mars åker
juniorscouterna till Hittarp på läger. På en tipskväll på Råå fritidsgård den 15 mars åker inte
mindre än 20 stycken från scoutkåren. Den 15-17 mars åker patrullscouterna på läger på
Boserup. Den 16 mars anordnar miniorscouterna en utflykt till Ekebergaskogen, där 45 stycken
deltager. 6 seniorscouter åker på assistentkurs den 23-24 mars till Skäralid. Den 28 mars skrivs
de första scouter in i Bårslöv. Från distriktet får man direktiv om att man inte får lov att ändra
namnet Påarps Scoutkår. Man diskuterade också vilket material man skulle inhandla till den
nya sektionen. 30 mars hölls Distriktsstämman i Grönadal med två representanter från kåren.
Den 30-31 mars beger sig 13 seniorscouter sig ut på hajk på Söderåsen. Hajken går mellan
Kågeröd och Frams stuga.

April
Den 3 april anordnar Anna-Greta Nordqvist en ledarträff med sjukvård som kvällens ämne. Den
15 april anordnas en orientering vid Koarp. Den 23 april firar man St Georg i Välluvs kyrka kl
18.30. Efteråt är det kaffe med dopp för ledarna i församlingsgården. En rolig detalj på kårmötet
den 23 april är att Lions Club i Vallåkra gärna ville göra något för kåren. Man beslutar också
att seniorscouterna får lov att bära sin konfirmationshalsduk till scoutdräkten. Detta år införs
lilla INA, den interna kårutbildningen. Miniorscouterna åker på läger den 27-28 april på
Boserup. Valborgsmäss firas den 30 april med bål och tal av kommunister Axel Lindh.



Maj
Den 2 maj deltager ordförande och sekreteraren på ett
möte med kommunens fritidsnämnd om
missförhållanden i Bårslöv. Den 12 maj åker
Bårslövssektionens 25 miniorscouter och sju ledare till
Frams stugan för att ha den första invigningen. Årets
kårläger äger rum den 23-26 maj i Finnstorp. Vid
medlemsräkningen den 31 maj hade kåren 228
medlemmar.

Juni
Kåren sänder 13 stycken på distriktets

Pingstläger den 1-3 juni i Örkelljunga. Den 676 firar kåren Svenska flaggans dag i Mörarp på
Vidablick där man erhöll en flagga. Den 8 juni genomfördes en storstädning på Frams stuga.
På junimötet konstaterar man att ha materialet i Välluvs skola inte är så bra för det far illa och
är svåråtkomligt. Bertil Persson föreslår att man införskaffar patrullådor, dock lät detta vänta
på sig. Dock beslutade man att inhandla tre små fanor och två stora fanor.

Juli
Under sommaren beger sig nio seniorscouter och två ledare ut på en cykelhajk under tio dagar,
mellan den 6-15 juli. Det blev Skåne runt.

Augusti
Kerstin Persson går Treklöver-Gilwellutbildning på Sparreholm den 3-11 augusti. Höstens
kårsamling sker den 6 september kl 18.00 vid scoutlokalen.

September
För Bårslövssektionen
startar terminen den 11
september. En tipskväll
på Råå deltager kåren
med tolv deltagare. Den
7-8 september beger sig
fyra stycken på
distriktets
friluftskurs/hajk i
Torsjö. Under
septembermötet
diskuterar man att ha ett
utbyte med
scoutskjortor vilket
tyvärr inte genomfördes
då. Men kåren tog upp
tanken några år senare
och idag kan man sälja
sin gamla scoutskjorta
så att någon annan kan
köpa den begagnad. Den 12-13 september går nio seniorscouter på hajk vid Skäralid.

Bild 6 30 års jubileum 1974

Bild 5 Lägerbålspex på kårläget 1974



Den 25 september har man generalrepetition inför 30 års jubileet. Den 28 september är det den
stora jubileumsdagen. Kåren firar 30 års jubileum. Ur programmet: jubileumståg med orkester
och friluftsutställning med en gudstjänst av Stig Sivenius. En jubileumsmiddag med inbjudna
gäster så som distriktsordförande Lars A Holmqvist och där 97 stycken andra deltog. Hela
jubileet gick med 685 kr i förlust. Den 28 september har kåren kårstämma där Einar Persson
omvaldes till ordförande. Calle Hellman överlämnade ett standar till kåren som finns i
museumets att beskåda. På hösten försöker man ordna nya lokaler till Bårslövssektionen med
hjälp från kyrkorådet.

Oktober
Patrullscouterna har varit på hajk den 5 oktober i Munka Ljungby.11 oktober deltager kåren på
tipskvällen på Råå. Den 12 oktober har juniorscouterna en utflykt till Boserup. Nio
seniorscouter och två ledare beger sig ut på hajk den 12-13 oktober vid Skäralid. 43
juniorscouter och nio ledare åker på läger i Stavshult, Åsbacka den 8-10 november. Den 19
oktober deltager Einar Persson på ett möte med kommunen angående lokalfrågan. Den 19-20
oktober deltager tio stycken på metodikkursen vid Skäralid. Den 26 oktober åker 72
miniorscouter från Påarp och Bårslöv till Frams stuga.

November
Patrullscouterna åker till Aggarp den 15-17 november på läger. Den 18 november anordnar
kåren en studiecirkel, metodik, med 18 deltagare. Kårträffen den 27 november i Ottarp deltager
14 stycken från kåren.

December
Först bestämmer man att ingen julmarknad skall genomföras men sen ändrar man sig och
genomför den 1 december. Man fortsätter med att sälja barnens ljus. Miniorscouterna säljer
detta år även juletiketter. Den 7 december har kåren julfest i Påarps skola. Julfestens gottepåsar
var skänkta av Anderssons bageri, BP kiosken, Torsten Persson, Tolé butiken, Cocandy. 203
stycken deltager på festen. Den 8 december avhölls kyrksöndag i Frillestads kyrka med 30
deltagare. Terminen avslutas med julbord på Råå Wärdshus där ledarna själva betalar allt. Sju
seniorscouter och en ledare går tomtetjänst den 24 december.

1975

Januari
1975 års första aktivitet var patrullrådsmötet för patrullscouterna den 11-12 januari i Koarp. På
seniorscouternas tonårshelg i Skäralid den 25-26 januari deltog fem seniorscouter och en ledare.
I januari diskuterar man lokalfrågan eftersom ett alternativ har dykt upp. Den gamla
plåtslagarverkstaden är ledig men när en ekonomisk beräkning görs blir det för dyrt. Det ryktas
om att lekskolan skall flytta till Lokvägen. Man diskuterar också Framstugan. Man beslutar att
lägga in ett bud på 1 000 kr på den. Hittills har man bara hyrt den.
Den 31 januari anordnar kåren en föräldraträff i Folkets hus med filmvisning, frågesport och
förtjänstmärkesutdelning till Stig Nordqvist och Karin Siegrist för förtjänstfullt arbete i tio år i
kåren. Här invigs kårens första Treklöver-Gilwelledare, Kerstin Persson, av Kerstin Högberg.
Kvällen inbringade 105 kr i vinst. I januari sätter man upp en postlåda utanför scoutlokalen som
kan användas till anmälningar osv. Man beslutar att alla anmälningar till kurser skall gå igenom
kårutbildaren.



Februari
Den 8 februari ordnar juniorscouterna en utflykt till Ekebergaskogen. Den 17 februari anordnas
en intern ledarträff på scoutlokalen. Den 17 februari och den 19 februari anordnas två lekdagar
under vårvinterlovet. Det kom omkring 65 barn och 15 ledare. Årets Thinkingday firades den
22 februari i folkets hus med en maskerad. 85 minior- och juniorscouter inklusive ledare deltog
i maskeraden. Av dem kom tio stycken från Bårslöv. På kvällen inbjöds patrullscouterna och
seniorscouterna. Den 28 februari-2 mars åker 24 juniorscouter och nio ledare till Klåveröd för
att ha ett läger.

Mars
Den 1-2 mars har Snapphane Distriktet en handikappkurs i Hörby där tre stycken från kåren
deltager. 6 patrullscouter har blivit antagna till PL-kursen den 1-2 mars på Boserup. Den 16
mars genomför man en tältkontroll vid Välluvs skola. Den 17 mars deltager två stycken på
distriktets kårträff i Munka Ljungby. Den 22-23 mars åker en på assistentkurs.

April
Miniorscouterna åker på läger den 4-6 april i Hittarp. Miniorscouterna åker i två omgångar.
Totalt åker 65 stycken på lägret. Den 13 april är det orientering vid Koarp under ledning av
Einar Persson. Den 14 april genomför man en föräldrainformation i Bårslöv och man får 6 nya
ledare. St Georg firas den 23 april i Välluvs kyrka kl 18.30 och gudstjänstdelen leds av Håkan
Eilert. Kurt Andersson spelade "Rysk folkdans" på trumpet. I kollekten fanns en summa på 92
kr som skänktes till Tanzania. Efteråt har man ett samkväm med 27 vuxna och tolv scouter.
Fyra patrullscouter har varit på PL-kurs i Munka Ljungby den 26-27 april. Den 30 april firar
man valborgsmäss med bål och vårtal av Håkan Eilert och sång av sångkören. På Majmötet
diskuterar man att hopp av affären med Frams stuga.

Maj
Den 3 maj genomför juniorscouterna en brouppgift för miniorscouterna. Den 4 maj deltager
kåren i 450 års firande av slaget vid Bunketofta. Den 7 maj genomför man en
föräldrainformation i Påarp. Kåren arrangerar ett kårläger den 16-19 maj i Koarp. Lasse Larsson
gör lägermärket i koppar. 98 stycken var anmälda till detta läger. Friluftskurs 3a den 24-25 maj
åker åtta stycken från kåren
på. Den 31 maj har kåren 195
medlemmar. Patrullscouterna
går på hajk den 31 maj-1 juni
i Sorröd i Ljungbyhed. 18
scouter och fyra ledare deltog.

Juni
Den 6 juni firar kåren Svenska
flaggans dag på Medevi i
Påarp. Efteråt har ledarna
samkväm. Nio seniorscouter
och två ledare vandrar den 6
mil långa Kjesäterleden den
12-19 juni. Bertil Persson går
sin Treklöver Gilwell-utbildning den 28 juni-6 juli i Malingsbo. Kåren genomför på 6 onsdagar
sommarverksamhet för barn och ungdomar. Det blir omtyckt speciellt sista dagen med ett
scouttivoli.

Bild 7 Seniorscouterna på Kjesäterleden



Juli
Carl Magnus Larsson, Mats Persson och Claes Persson deltager i Världsjamboréen i
Lillehammer, Norge den 29 juli-7 augusti. Lägeravgiften var 475 kr och de erhåller 200 kr i
bidrag från kåren. Veckan efter har man engelska scouter som gästar hemma hos sig.

Augusti
På augustimötet river upp beslutet från maj månad och fortsätter förhandlingarna om Frams
stuga. Man hade också fått nys om en stuga vid Ruveröds gård som kåren var intresserad av. I
juni vill distriktet att man sänder in ett namnförslag till distriktsstyrelsen. Man väljer Bo Lind
att representera kåren. På augustimötet 1975 meddelas att förhandlingarna har slutförts om
Frams stuga på Söderåsen. Påarp betalar 1 700 kr för stugan. En byggnadskommitté väljs
bestående av Erik Norlin, Gunnar Magnusson, Mona Norlin.

September
Höstens kårsamling sker den 5 september kl 18.00 vid scoutlokalen. Tio ledare åker på
distriktets hajkkurs 3b den 6-7 september i Torsjö vid Ljungbyhed. Vid kårmötet den 9
september börjar man med att seniorscouterna skall vara representerade vid kårmötena. Först
ut är Anneli Sjöstrand. På mötet diskuterar man ett nytt namnförslag till Framstugan. Detta
beslut fick skjutas upp många gånger. Invigningen beräknades till vårkanten. Man beslöt att
teckna ett tio års arrendeavtal med markägaren. Man beslutar också om att begära utträde ur
Helsingborgs ungdomsråd. Ledarna beslutar också att sälja 21-lotter för att hjälpa
finansieringen av Framstugan. Bertil Persson framför också sitt Treklöver-Gilwellprojekt, att
bygga två vindskydd. Den 26 september har kåren kårstämma i Välluvs församlingshem kl
19.30. På stämman valdes Anna-Greta Nordqvist till ny ordförande efter Einar Persson. Einar
Persson valdes in som den andre hedersordföranden i kåren. Den 27-28 september åker tre
seniorscouter på hajk vid Skäralids vindskydd.

Oktober
Den 4-5 oktober åker patrullscouterna på hajk vid Klåveröd. Tre stycken åker på distriktets
metodikkurs den18-19 oktober.

November
47 juniorscouter och ledare åker på läger den 7-9 november till Hjälmsjövik. 6 seniorscouter
åker på distriktshajk den 8-9 november. På översiktskursen den 15-16 november i Brandsberga
deltog tre stycken från kåren. Sju patrullscouter deltog på distriktets PL-kurs den 22-23
november.iv Kårens första scoutskjortbytarverksamhet startar på hösten. På novembermötet den
26 november beslutar man att skriva till kommunen om mer utrymme. Den 30 november har
kåren julbasar i Folkets hus kl 14.00-18.00. Man säljer Barnens ljus även detta år.
Miniorscouterna säljer även juletiketter.

December
Den 6 december är det julfest i Påarps skolas gymnastiksal mellan kl 14.00-17.30. Den 7
december är det kyrksöndag kl 10.00 i Välluvs kyrka. Samma dag går patrullscouterna Lucia
för Röda Korset. Seniorscouterna gick tomtetjänst den 24 december vilket inbringade 420 kr.

i 1971 - Under våren går Stig Nordqvist en apparatskötarkurs i Ödåkra. När?
ii 1972 - Den 16-17 september deltager ett okänt antal på grundkurs 4.



iii 1973 - Eventuellt deltager kåren den 20 oktober är det Distriktsstämma i
Capitolbiografen i Helsingborg.
iv 1975 - Sju patrullscouter deltog på distriktets PL-kurs den 22-23 november. Var?


