
1996

Januari
Den 13-14 januari anordnade man en planeringshelg i Markaryd med 24 deltagare. Den 15
januari uppvaktar kåren Anna-Greta Nordqvist-Andersson på hennes 60 års dag. Fyra stycken
deltager på Hand i Hands återträff den 19-20 januari på Boserup.
På januarimötet är lagfarten och tomträttsavtalet för Mullbärsgatan 2 klart till en kostnad av
18 700 kr. Richard Lindahl fick klartecken att inhandla en kopieringsmaskin till en kostnad av
10 000 kr plus moms. Fasaden på scoutlokalen är kompletterad och Kenneth Borg hade polerat
golvet plus fått en dörrmatta. Elva innebandyklubbor skänkts till kåren. På Grankulla
konstaterade man att ledningarna hade frusit.

Februari
Mattias Sjöberg deltager på ett möte om ordningen i sporthallen den 1 februari. Den 3-4 februari
deltager fem stycken på ALU-3 i Skälderviken. Den 10 februari deltager åtta seniorscouter på
en skidhajk vid Kungsbygget. Sju patrullscouter deltager på Midvinterhajk den 10-11 februari
vid Svanshall där man vinner patrulltävlingen. Thinkingday arrangerades den 22 februari i
Flybjärsområdets kvarterslokal med 27 scouter och tio ledare. Den 28 februari har
Stödföreningen årsmöte med 30 stycken närvarande där man överför 10 000 kr till kåren.
På februarimötet diskuteras arbetsdagen på Grankulla samt att en dörrlist saknas till bastun och
att man måste ordna en varmvattenberedare. Man diskuterade också att ett måste av att beställa
en container, knivbeviset, lotteriet utanför Ica samt reglerna för kopieringsmaskinen.

Mars
Den 2-3 mars deltager åtta stycken på Reg-festen i Höör. Den 23-24 mars har fem patrullscouter
och två ledare hajk på Söderåsen. Den 28 mars gör juniorscoutavdelningen ett studiebesök på
Grafiska Museet.
På mars möte diskuterade man problem med ett stuprör, vasken på toaletten, brunnen under
badkaret på scoutlokalen. På Grankulla hade Kenneth Borg gjort en fin sponsortavla till
bastubygget. Man tackade också nej till att deltaga på Helsingborgsfestivalen. Magnus
Bengtsson informerade att han hade bokat upp kåren i ett år med etikettering av en tidning.

April
Den 7 april har man den årliga långfredagsstädningen av scoutlokalen med ett tio tal deltagare.
Den 12-14 april åker tolv juniorscouter och 6 ledare på läger till Grankulla. 25 miniorscouter
åker på läger den 12-14 april med fyra ledare. St Georg firades den 23 april kl 18.30 i Välluvs
kyrka. Kyrkoherde Knut Olsson höll i den religiösa delen. 60 scouter och tio ledare plus ett stort
antal föräldrar deltog i arrangemanget. Årets scout tilldelades Mikael Snecker. 5 årsmärket
tilldelades Magnus Bengtsson samt att Berne Svensson tilldelades 15 års märket. Den 27 april
har man arbetsdag på Grankulla med fem seniorscouter och fyra ledare. Fyra stycken åker
assistentkurs den 27-28 april på Sonnarp. 6 patrullscouter går PL-kurs den 27-28 april vid
Klåveröd och Skäralid. Den 30 april deltager 60 stycken från kåren på Valborgsmässofirandet.

Maj
10 seniorscouterna och fem ledare har en Överraskningshajk den 3-5 maj på Ven. Den 10-11
maj åker 25 bäverscouter och åtta ledare på läger i Aggarp. Tältresardagen den 19 maj blev en
städdag istället på scoutlokalen. Den 17-19 maj åkte Petra Håkansson på en träff inför World
Moot Mondial i Vänersborg. 50 stycken deltog ifrån kåren på distriktets Pingstläger den 25-27
maj på Sonnarp. Det blev en 3:e plats i livlinekastning som bästa resultat.



På maj månads möte rapporterade Berne Svensson att en varmvattenberedare hade inhandlats
till Grankulla. Kåren hade fått bidrag från Mogen Backs minnesfond samt att kåren skänkte
3 500 kr till Iglootält. Man diskuterade också eventuellt öglor i miniorrummet så man kunde
hänga upp tält där samt gräsklippningen på scoutlokalen. På Grankulla var det
grävningsproblem samt att slipers hade ordnats. Kenneth Borg tog upp frågan om knivbevis,
täljarmärke samt om möjligheter att låna ut knivar. Man diskuterade också kanotförråd samt att
man skulle försöka att göra en ny tältresardag.

Juni
Den 1 juni har kåren kåravslutning vid lekplatsen mellan Idrottsgatan och Floragatan där 50
stycken deltog i regnet. Den 8-16 juni deltager tre stycken på Hand i Hand lägret på Boserup.
Fyra patrullscouter deltager på Gripstaven den 23-30 juni.

Juli
Under perioden 6 juli-4 augusti deltog 13
seniorscouter och sju ledare på ett läger i
Estratit i Spanien. Lägret hette Repics och
hade 500 deltagare. Det var uppdelat med
en veckas avkoppling före eller efter lägret,
en veckas vandring i Pyrenéerna samt en
veckas läger. Det var varmt, svettigt,
bergigt och några tårar fälldes.
Petra Håkansson deltog på World Moot
Mondial i Ransäter den 14-26 juli. Fredrik
Sandrup blir den första i kåren som seglar
Biscaya mellan Bergen, Norge och Lysekil
den 15-25 juli.

Augusti
Det var tältresardag den 3 augusti på scoutlokalen med ett tiotal deltagare. På augustimötet
rapporteras att Fredrik Sandrup har klippt häcken, Mats Pettersson och Tommy Snecker har
fixat till juniorscouts skåp. Den 11 augusti har kåren en planeringsdag på scoutlokalen. Den 18
augusti deltager kåren med en utställning på Välluvs Hembygdsförenings Hembygdsdag vid
Välluvs kyrka. Kåren arrangerar en tältresardag på scoutlokalen den 21 augusti. Den 24 augusti
deltager kåren på Byafesten med ett lotteri.

September
Den 4 september genomfördes en arbetsdag på Grankulla av två ledare och två seniorscouter.
Miniorscouterna hade ett läger på scoutlokalen den 13-14 september med 20 miniorscouter,
fem assistenter och tre ledare. Den 17 september arrangerar kåren tillsammans med Mörarps
Scoutkår en Fredsdag i Mörarp. 51 scouter och nio ledare deltager på arrangemanget. 15
patrullscouter och tre ledare går på hajk den 20-22 september vid Västersjön. Tre seniorscouter
och fyra ledare deltager på distriktets Hösthajk den 21-22 september vid Skäralid/Stenestad. På
söndagen hade seniorscouterna sitt seniorTing där Mikael Snecker valdes in i styrelsen. Den 25
september har kåren kårstämma på scoutlokalen.
På september mötet diskuterade man problemet med flugor på scoutlokalen och man beslöt att
alla skulle skölja av soporna innan man lade dem i återvinningslådorna. Materialförvaltaren
fick i uppgift att skriva ner nya regler angående utlåningen av materialet.

Bild 1 Spanien



Oktober
Den 2 oktober genomför kåren en lägerhästinvigning med 6 deltagare. Den 11-13 oktober
deltager Mikael Snecker på Rix-AU i Göteborg. Bäverscoutavdelningen har varit på läger den
11-12 oktober med 19 bäverscouter och nio ledare och assistenter. Juniorscoutavdelningen har
varit på läger den 11-13 oktober på Grankulla med 14 juniorscouter och fyra ledare.
Seniorscoutavdelningen har en hajk vid Skånes Djurpark med två seniorscouter och två ledare.
Miniorscoutavdelningen har varit på läger den 18-20 oktober i Aggarp med 22 miniorscouter
och tio ledare och assistenter. Kåren arrangerar en föräldraträff den 23 oktober på scoutlokalen
om Spanienresan. Den 26 oktober deltager 6 stycken på Distriktsstämma i Landskrona.
På oktobermötet meddelar Marianne Pettersson att scoutlokalen kommer att vara uthyrd på
torsdagseftermiddagar i november till en musikgrupp för utvecklingsstörda. Mats Pettersson
tog frågan om en trasig brandstege samt att Richard Lindahl informerar om de nya reglerna i
förrådet. På Grankulla hade Berne Svensson och Kenneth Borg installerat en
varmvattenberedare i toalettbyggnaden. Man konstaterade också att man måste skaffa en
golvlist till duschen då toalettbyggnaden lutar samt att värmen måste stå på lite så inte rören
fryser. Eva Snecker föreslog att man skulle förstärka telefonsignalen eftersom man inte hörde
den bra.

November
En deltager på PL-kursen på Björket den 9-10 november. Kåren arrangerar en julbasar den 30
november på scoutlokalen mellan kl 10.00-15.00. Man arrangerar en julfest på scoutlokalen
den 30 november för seniorscouter, ledare och funktionärer.

December
Den 1 december deltager kåren på Välluvs Hembygdsförings julmarknad vid Välluvs kyrka.
Den 8 december deltager kåren på Byaföreningens julmarknad på Folkets hus.

1997

Januari
Kåren arrangerar en planeringshelg den 10-12 januari i Finja med 18 deltagare. Vegeholms
Scoutkår hyr scoutlokalen den 17-19 januari för sin terminsplanering. Den 19 januari deltager
16 stycken från kåren i omvikning av broschyrer på Koloriten. Två stycken deltager på Hand i
Hands återträff på Boserup den 24-26 januari.
På januarimötet får Marianne Pettersson klartecken att hyra scoutlokalen varannan måndag för
gruppbostaden Månviolens personalmöten. Christina Norén förevisade en lista över
scoutlokalens uthyrningstider. På Grankulla skulle arrendeavtalet omförhandlas. En färdig
friggebod till redskap diskuteras. En fond skulle avsättas helt avsedd till förbättringar på
Grankulla. Ett tänkt belopp var 50 000 kr. En inbjudan från Vegeholms Scoutkår hade kommit
om ett gemensamt sommarläger, men mötet beslöt att tacka nej.

Februari
Kåren deltager i en klistring på Koloriten den 1 februari. Den 8 februari har man en arbetsdag
i förrådet på scoutlokalen varvid man sätter upp nya hyllor. Den 8-9 februari deltager tio stycken
på Midvinterhajken vid Tåssjö. Thinkingday firas den 22 februari på scoutlokalen. 25 scouter
och nio ledare deltager Thinkingdayfirandet, som i år ej var en maskerad utan en hattparad. Den
26 februari har Stödföreningen sitt årsmöte på scoutlokalen.
På februarimötet beslutar man att ha ett lotteri utanför ICA Handlarn vecka 13-14. På
scoutlokalen var värmen åter fixad. På Grankulla hade plåttaket på vedskjulet blåst av samt att
man undersöker bygglovet för en friggebod. Kåren uppvaktar Sten Persson på hans 50 årsdag.i



Mars
Den 1-2 mars deltager två stycken på Regträffen på Linnéskolan i Hässleholm. Vid
Överraskningshajken den 7-9 mars i Liseleje, Danmark, deltog fyra patrullscouter, nio
seniorscouter och två ledare. Kåren uppvaktar Berne Svensson på hans 30 års dag den 8 mars.
Per-Olof Norén och Petra Håkansson var på Nordvästra Skånes Scoutmuseiförenings möte den
11 mars i Maria Församlingssal. Stuggruppen hade haft möte den 17 mars. Den 19 mars deltager
tio stycken på klistringen för Koloriten på scoutlokalen. Scoutmärkessamlarklubben med ett tio
tal deltagare hade haft träff på scoutlokalen den 25 mars. Den 28 mars har man städdag på
scoutlokalen.
På marsmötet diskuterade man eventuell ALU-hjälp till scoutlokalen. Man konstaterar att man
inte behöver bygglov till Friggeboden och man ger Berne Svensson och Mats Pettersson i
uppdrag att införskaffa en. Pengar till Friggeboden tas från de medel som är avsatta från en fond
som hade inbringat 6 000 kr. Samlartallrikar är också inköpta till kåren.

April
Den 10 april anländer den nya datalistan med 127 medlemmar på. Den 11-13 april åker 16
patrullscouter och tre ledare till Hornbaek, Danmark, på en cykelhajk. Det var blåsigt men
annars var det ett mycket lyckat arrangemang. Bäverscoutavdelningen åkte på läger den 11-12
april på Boserup, 17 bäverscouter och fyra ledare deltog. Miniorscouterna hade läger den 11-
13 april på Boserup, 19 miniorscouter och fem ledare deltog. Juniorscoutavdelningen hade sitt
läger den 18-20 april på Boserup (varav en natt i tält), 16 juniorscouter och åtta ledare deltog.
Kåren firade St Georg den 23 april i Välluvs kyrka med 90 deltagare, trots dåligt väder. Kenneth
Borg tilldelades 5 års märket och Tommy Snecker, Magdalena Norén och Jonas Nygren
tilldelades 10 års märket. Per-Olof Norén och Mats Pettersson tilldelades 15 års märket. Till
årets scout utsågs Helen Pålsson. Den 24 april har märkesgruppen möte.
Den 26 april har man arbetsdag på
Grankulla med tolv deltagare där
man bygger det nya ved- och
redskapsskjulet. Den 26 april har
stuggruppen möte.
Två stycken åker på PL-kurs den
26-27 april vid Höjehall. Två
stycken åker på assistentkurs den
26-27 april på Sonnarp. Den 29
april deltager Berne Svensson på
en förträff angående Scouternas
Dag. Den 30 april firar 70 scouter
valborgsmäss med fackeltåg från
scoutlokalen till kullarna vid
Flybjärsområdet. Knut Olsson är
vårtalare. Sångkören står för skönsången.
På aprilmötet får Anna-Greta Nordqvist-Andersson blommor för sina 35 år i kåren. Petra
Håkansson meddelar att hon erhållit en bok från Moot-kommittén som tack för lånet av
material. Kenneth Borg informerade om nya säkerhetsflaskor.

Maj
Kåren genomför en klistring för Koloriten den 3 maj på scoutlokalen. Den 10 maj arrangerar
bäveravdelningen en familjedag på Grankulla i dåligt väder för sju familjer. Kåren deltager med
56 stycken på årets Pingstläger den 17-19 maj.

Bild 2 Bygge av den nya ved- och redskapsboden på Grankulla



På maj månads möte görs en lista för gräsklippning av gräset på scoutlokalen. Man diskuterade
en utbyggnad av Grankulla, men konstaterade att ett förråd på scoutlokalen låg före i
tidsplaneringen.

Juni
Kåren arrangerar en kåravslutning den 1 juni vid grillplatsen på träningsplanen med ett 20 tal
föräldrar och ett 40 tal scouter och 15 ledare. Kåren uppvaktar de nyblivna studenterna i kåren.
Den 7-15 juni åker fyra patrullscouter och tre ledare på Hand i Hand lägret på Boserup. Den 11
juni deltager ett fåtal ledare i klistringen för Koloriten på scoutlokalen.

Juli
Den 9 juli uppvaktar kåren Jonas Nygren på hans 30 års dag.
Den 12-13 juli har man en arbetsdag/grillkväll på Grankulla med
två ledare och sju seniorscouter som deltog. Den 16 juli får kåren
besök av en tysk grupp. Magdalena Norén och Per-Olof Norén
åker till Portugal den 25 juli-12 augusti för att deltaga på Corpo
Nacional de Escutas XIX Acanac den 4-10 augusti. På lägret
deltog 8 000 scouter.

Augusti
Den 17 augusti har kåren en kårplaneringsdag på scoutlokalen.
Kåren deltager på Byafesten med ett lotteri den 23 augusti. På
augustimötet beslutar man att varje avdelning skall ha sin egen
julavslutning samt att inte arrangera ett egen julbasar.

September
Den 6 september deltager kåren i Scouternas Dag i stadsparken
i Helsingborg där ett tio tal från kåren deltager. Den 10 september deltager tre stycken på förträff
inför ALU på kansliet i Ödåkra. Den 12-14 september deltog Mikael Snecker och Karl-Johan
Karlsson på SM i Femkamp i Lund. Den 13-14 september åker tre stycken på roverhajk vid
Delary vid Älmhult. Kenneth Borg, Berne Svensson och Tommy Snecker åker Treklöver-
Gilwellkurs den 13-21 september vid Nulltjärn i Jämtland. Den 20-21 september deltog tolv
stycken på distriktets Hösthajk vid Billinge. Den 24 september har kåren kårstämma på
scoutlokalen. Kåren gör sin största vinst någonsin på över 100 000 kr. Per-Olof Norén och
Christina Norén får i uppdrag att tillsammans med Sparbanken placera dessa pengar i Spio 1168
(obligationer) och i Kapitalinvest (aktiefonder), 25 000 kr respektive 75 000 kr. Den 26
september deltager Per-Olof Norén på Folkets Hus 100 års jubileum. Den 27 september har 6
ledare en fixardag på scoutlokalen. Den 27-28 september åker tre stycken på ALU på Sonnarp.
På septembermötet gav man Tommy Snecker i uppdrag att inhandla en TV/Video för 5 000 kr.
Helena Linell tog upp problem med avskavd färg på kanoter samt fick klartecken att inköpa ett
par nya paddlar. Man bestämde att personer som lånar material av kåren i privat regi också blir
ersättningsskyldiga vid skada. Tommy Snecker tog upp frågan om kårhalsduk och Berne
Svensson fick klartecken att inhandla knivar till kåren för sitt Treklöver-Gilwellprojekt.

Oktober
Den 3-5 oktober åker 15 juniorscouter och nio ledare på läger på Ven. Kåren sponsrade lägret
med 1 300 kr. Två seniorscouter deltog på Stor-TASS på Sonnarp den 3-5 oktober. Den 3-5
oktober åker tio patrullscouter och två ledare på hajk vid Grankulla. Den 8 oktober deltog 20
stycken på lägerhästinvigningen. Den 10-12 oktober deltager Mikael Snecker och Karl-Johan
Karlsson på riksmötet för seniorscouter i Kalmar. Den 10-12 oktober åker 26 miniorscouter och
tio ledare till Riddarstugan på läger. Den 18 oktober deltager 6 stycken på Distriktsstämman på
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Filbornaskolan i Helsingborg. Den 19 oktober deltager tre stycken på JOTA på Grankulla. Den
29 oktober har stuggruppen möte.
På oktobermötet hade Mats Pettersson ordnat låset samt att Petra Håkansson tog upp problem
med sopor och med lädret i förrådet. Tommy Snecker tog upp tömningsproblemet av toaletten
på Grankulla.

November
Den 8-9 november deltog Mikael Snecker och Karl-Johan Karlsson i ett arrangemang vid
Kungsbygget. Den 11 november är Christina Norén och Per-Olof Norén på Sparbanken och
placerar 100 000 kr så som kårstämman hade beslutat. Tre stycken deltager på ALU-2 i
Skälderviken den 15-16 november. Den 15-16 november deltager 6 patrullscouter på PL-kursen
i Björket. En uteblev pga sjukdom. Den 25 november uppvaktar kåren Nils-Åke Karlsson på
hans 50 års dag. Kåren deltager på Hembygdsföreningens julmarknad den 30 november.
På novembermötet meddelar Mats Pettersson att en fönsterruta är lagad och att sotaren hade
varit där och tittat på pannan. Materialförvaltaren meddelar att han kommer att sätta ett nytt lås
samt att en bättring måste ske när man lämnar in material. Man diskuterade julgransförsäljning
efter ett erbjudande från Thore Alkefeldt. Man avböjde pga tidsbrist. Man diskuterade också
sommarens läger på distriktet eftersom man skulle bo avdelningsvis.
December
Den 6-7 december åker 6 seniorscouter på jul-TASS på Björket. Den 6 december har ett 25 tal
ledare sitt julbord på Olympia Bowlinghall. Kåren deltager på Byaföreningens julmarknad den
7 december i Folkets hus.

1998

Januari
Kåren genomför en planeringshelg den 16-18 januari i Röstånga med 20 tal deltagare. Tre
patrullscouter och tre ledare deltager på Hand i Hands återträff den 23-25 januari på Boserup.
På januarimötet meddelar Kenneth Borg att ett nytt lås finns på förrådet. En skadad grind på
scoutlokalen och att arrendet på Grankulla har fördubblats rapporteras det också om. Nya regler
för poolmedlemmarna införs.

Februari
Petra Håkansson deltog på distriktsrådet den 3 februari i Åstorp. Patrullscout genomför en PL-
hajk den 6-8 februari med åtta ledare och 25 patrullscouter (från fyra kårer) mellan Åstorp och
Grankulla. De erhöll 300 kr i extra anslag från kåren. Thinkingday firades den 22 februari på
scoutlokalen.ii Den 25 februari har Stödföreningen sitt årsmöte på scoutlokalen. Den 28
februari-1 mars deltager Karl-Johan Karlsson och Mikael Snecker på regionsträffen för
seniorscouter i Hörby.
På februarimötet diskuterade man problem med element på toaletten, grinden på scoutlokalen,
städskåpsdörren och ett förslag från Karl-Johan Karlsson om en flaggstång, zonindelningen,
krishantering, en jämställdighetsplan och om slanor. Till Grankulla skulle en ny flagglina
inhandlas och man beslutade också att inte ta med miniorscouterna på sommarens läger.

Mars
Den 6-8 mars åker tre ledare och åtta seniorscouter på Överraskningshajk i Båstad-Torekov.
Den 10 april är det städdag på scoutlokalen med ett 20 tal seniorscouter och ledare. Den 15
mars deltager Petra Håkansson, Mikael Snecker och Karl Johan Karlsson på en förträff inför
Ängelsbäck-98 på lägerområdet.



April
På det första aprilmötet diskuterade man merarbetet av bingolotterna skulle innebära till hösten.
Den 17-19 april åker tre seniorscouter och två ledare på kanothajk i Helgeå vid Älmhult
tillsammans med Förslöv-Grevies och Ausås Scoutkår. Den 18-19 april åker Berne Svensson,
Tommy Snecker och Kenneth Borg på Treklöver-Gilwelluppföljning i Mullfjällsstugan i
Jämtland. Två miniorscoutpatruller har varit på utflykt till
Kulla Gunnarstorp den 18 april och till Boserup den 19 april.
St Georg firades den 23 april i Välluvs kyrka. Helena Linell,
Eva Snecker och Richard Lindahl erhåller sitt 5 års märke.
Karl-Erik Bengtsson erhåller 25 års märket. Till årets scout
valdes Karl-Johan Karlsson.
Miniorscouterna åker på läger den 24-26 april i Pyringatorpet,
16 miniorscouter och fem ledare deltager. Tre patrullscouter
går PL-hajk den 25-26 april på Söderåsen/Skäralid. Tre
stycken går ALU-3 den 25-26 april på Sonnarp. Den 30 april
firade kåren valborgsmäss med fackeltåg med 40 scouter i från
scoutlokalen till kullarna vid Flybjärsområdet.
På det andra aprilmötet diskuterade man märken och ändrade
ansvarsfördelning av materialförvaltandet.

Maj
Den 8-10 maj åker tio juniorscouter och fem ledare till
Grankulla för att ha ett läger. Den 13 maj har seniorscoutlaget besök av Raus Scoutkårs
seniorscoutlag. Miniorscouterna hade gjort en utflykt till Klåveröd den 16 maj. Som kårens
nionde Treklöver-Gilwellscout invigs Berne Svensson den 20 maj i Medeviskogen. Som kåren
tionde Treklöver-Gilwellscout invigs Kenneth Borg den 27 maj, före kårmötet, och under
medverkan av sin handledare Jonas "Acke" Åkesson från Malmö. Christina Norén, Mattias
Sjöberg och Kenneth Borg hade en arbetshelg på Grankulla och bland annat kollat in
Holgerssons stuga. Den 30 maj-1 juni deltager 45 stycken från scoutkåren på distriktets
Pingstläger på Sonnarp. Tommy Snecker invigs som den elfte Treklöver-Gilwellscout i kåren
den 30 maj på pingstlägret.
På maj mötet diskuterar man gräsklippningen och ledarpoolen. En annan diskussion var ett
eventuellt köp av Holgerssons stuga där priset var 600 000 kr. Kåren hade beviljats ett lån på
500 000 kr av Sparbanken. Månadskostnaden beräknades till 6 000 kr. Vid försäljning av
Grankulla för ett pris av 10 000 kr skulle Fram-Drottninghögs Scoutkår tillfrågas.

Juni
Kåren håller en extra kårstämma den 3 juni i Holgerssons stuga. Här diskuterar man ett
eventuellt köp av Holgerssons stuga och man beslutar till sist att inte köpa det. Kåren uppvaktar
fyra blivande ledare på deras student. Den 11-18 juni åker en ledare och tre patrullscouter på
Hand i Hand lägret på Boserup.

Juli
Den 25 juli-1 augusti åker 30 stycken på
distriktets sommarläger Ängelsbäck-98.
Trots dåligt väder trivdes alla.
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Augusti
Den 15 augusti har kåren en planeringsdag på scoutlokalen med 20 ledare. Kåren uppvaktar
också Erika Pettersson och Richard Lindahl till deras båda nyfödda.
Den 22 augusti deltager kåren på Byafesten med ett lotteri, tyvärr var det mycket regnigt denna
dag. Den 26-27 augusti åker två stycken på ALU-1 på Sonnarp. Kåren genomför en städdag på
scoutlokalen den 29 augusti med tio stycken närvarande.
På augustimötet diskuterade man Holgerssons stuga, gräsklippare som Kenneth Borg och Berne
Svensson hade fixat. Kåren söker också medlemskap i Nordvästra Skånes
Scoutmuseiföreningens till en kostnad av 100 kr.

September
Den 1 september uppvaktar kåren Eva Eriksson på hennes 30 års dag. Den 5 september deltager
kåren på Scouternas Dag i stadsparken i Helsingborg. Kårens ledare och seniorscouter byggde
ett bord som nyfikna besökare kunde sitta vid och prata scouting. Den 6 september arrangeras
det första rovermötet på scoutlokalen. De tar namnet Kozzorna. Den 9 september deltager två
stycken på förträff i Ödåkra inför ALU. Den 15 september firar kåren en Fredsdag i Påarp med
många scouter, men med ett fåtal ledare. Den 19-20 september deltager sju seniorscouter och
en ledare på distriktets Hösthajk vid Västersjön. Den 20 september deltager kåren tillsammans
med Röda Korset i Valdagsinsamlingen. Den 26-27 september deltager Mikael Snecker och
Karl-Johan Karlsson på Stor-TASS på Björket. Den 26-27 september deltager två stycken på
ALU-1 på Sonnarp. Den 30 september har kåren kårstämma på scoutlokalen. Här avtackas Per-
Olof Norén efter 13 år som vice ordförande. Till ny vice ordförande väljs Petra Håkansson.
Man beslutar också att avsätta 25 000 kr till Humanfonden. Detta beslut revs upp senare pga av
sämre ekonomiska förutsättningar
På septembermötet diskuterade man hasparna på fönsterna, förbandstavla, strålkastaren på
baksidan fungerade inte och man beslutade att inte ha någon julmarknad i år.

Oktober
Den 2-4 oktober åker tio juniorscouter och 6 ledare till Jonstorps stuga på läger.
Måndagsminiorerna åker på läger den 2-4 oktober till Riddarstugan med tio miniorscouter och
6 ledare. Tommy Snecker deltog på Distriktsråd den 6 oktober i Miatorps scoutlokal. Den 7
oktober genomfördes lägerhästinvigning av tio deltagare. Patrullscoutavdelningen har varit på
hajk den 9-11 oktober på Kullaberg-Grankulla, tio patrullscouter och fyra ledare deltog på
lägret. Mikael Snecker och Karl Johan Karlsson deltog på RIX-mötet i Uppsala den 9-11
oktober. På årets Distriktsstämma i Förslöv den 17 oktober deltog 6 stycken från kåren. Påarp
hamnade i zon 7 efter protester från Påarp. Onsdagsminiorerna åker på läger den 23-25 oktober
på Grankulla med åtta miniorscouter, 2 assistenter och tre ledare. Den 27 oktober deltog Petra
Håkansson och Helena Linell på KO-träff i Maria Församlingshus.
På oktobermötet diskuterade man en lampa i ledarrummet, elektriciteten, en ny spis till
Grankulla, julavslutningarna som skulle hållas avdelningsvis, julförsäljningen, ledarnas
julbord, en planerad 5 kamp för ledare samt julgransförsäljningen.

November
Rovermöte arrangerades den 7 november med tio deltagare. Två stycken deltager på Södra
Skånes seniorscoutfest den 7-8 november i Dalby. Den 14-15 november går två stycken ALU-
2 utanför Lund. Tre stycken går PL-kurs den 14-15 november på Björket. Den 24 november
deltager Petra Håkansson på Ängelbäcksträffen i Förslöv. Den 24 november uppvaktas
Christina Norén på sin 40 års dag. Den 29 november deltager kåren på Hembygdsförenings
julmarknad med ett lotteri.
På novembermötet rapporterades det att Bo Dehlin hade fixat elektriciteten på scoutlokalen,
Berne Svensson lagat strålkastaren och att krångelbygget som patrullscout hade byggt på



Grankulla skulle rivas. Nya datalistor från förbundet hade anlänt vilket visade att kåren hade 93
medlemmar, vilket var en minskning av 20 medlemmar. Vegeholms och Mörarps Scoutkår vill
ha ett zonläger, men detta bordlades pga att man hade planerat in en Skottlandsresa sommaren
1999. Mattias Sjöberg rapporterade att lagervärdet inklusive julförsäljningsartiklarna var ca
37 500 kr.

December
5 stycken deltager på seniorscouternas jul-TASS på Björket den 4-6 december Den 12
december har 18 seniorscouter, ledare och funktionärer julbord på scoutlokalen. Från den 12
december till den 23 december säljer kåren julgranar utanför scoutlokalen.

1999

Januari
Den 8-10 januari åker 15 stycken på planeringshelg till Fredensborg i Danmark. Den 27 januari
ordnar kåren en kurs i krishantering på scoutlokalen med tolv deltagare och med Anders
Karlsson som kursledare. Den 27 januari åker 6 seniorscouter på studiebesök på HD. Den 28
januari deltager Petra Håkansson på en kurs om mötesteknik i Olympiahallen i regi av PUFF.
Den 29-31 januari deltager en ledare och två patrullscouter på Hand i Hands återträff på
Boserup.
Man diskuterade också på januarimötet de önskemål om scoutlokalen som fanns, möjligheten
att arrangera lägerskola och friluftsprogram till skolan, roverscouting samt en uthyrningslista
av materialet eftersom önskemål fanns från skolan och kyrkan.

Februari
Den 2 februari deltager Emmely Pettersson och Petra Håkansson på Distriktsrådet i Höganäs,
ett lyckat arrangemang med 35 tal deltagare. Den 8 februari arrangerar kåren en zonträff på
scoutlokalen för bl. a Åstorp och Ausås där man bland annat diskuterade Fredsdag och
sommarläger. Kåren uppvaktar Magdalena Norén på hennes 30 års dag den 11 februari.
Thinkingday firades den 22 februari på scoutlokalen med 15 scouter och elva ledare. Den 23
februari deltager Petra Håkansson på Nordvästra Skånes Scoutmuseiföreningens årsmöte på
Fredriksdal. Den 27-28 februari genomför man en arbetshelg på scoutlokalen då man fixar till
ledarrummet, armaturen och entrén. Tommy Snecker meddelade att ritningarna för skjulet på
scoutlokalen ligger på byggnadskontoret. DM i femkamp diskuterades trots att mycket hängde
i luften samt en eventuell Knallemarknad i Påarp.

Mars
Karl-Johan Karlsson och Mikael Snecker deltager på regionsträffen i Höör den 6-7 mars.
Minior- och juniorscouterna hade läger på Aggarp den 12-14 mars för 16 scouter och tio ledare.
17 mars har kåren ett möte med Jan Trygg och Kenneth Rodell om DM i femkamp på
scoutlokalen. Sju stycken deltager på Överraskningshajken den 19-21 mars i Höör med mycket
positiva kommentarer efteråt. Petra Håkansson deltager en kurs den 20 mars om idrottsmassage.
Den 22 mars deltager Helena Linell på kårutbildarträff på kansliet i Ödåkra, ett kul arrangemang
med nio deltagare. Den 31 mars har Stödföreningen sitt årsmöte på scoutlokalen.
På mars månads möte konstaterar man att man tecknat serviceavtal med Helsingborgs Energi.
Man fortsätter diskussionen om DM i femkamp och får eventuell hjälp av fem stycken från
Mörarps Scoutkår.



April
Den 2 april är det långfredagsstädning på scoutlokalen med ett tiotal ledare. Karl-Johan
Karlsson deltog på Förslöv-Grevies överlevnadshajk den 2 april.

Den 9-11 april arrangerar man DM i femkamp på
Sonnarp med hjälp av åtta funktionärer. Ett jobbigt
arrangemang som man klarade av bra med hjälp av
Kvistofta Scoutkår. Efteråt får man ett tackkort från
distriktsstyrelsen.
Den 16-18 april åker nio patrullscouter och två ledare på
kanothajk vid Hjelmsjön. Den 17-18 april deltager Karl-
Johan Karlsson som ledare på assistentkursen på

Sonnarp. Den 17-18 april går två stycken på ALU-3 på Sonnarp. Den 19 april deltager Christina
Norén och Petra Håkansson på zonträffen i Åstorp.
Den 23 april firade kåren St Georg i Välluvs kyrka med 25 scouter och 15 ledare. 5 års märket
tilldelades Emmely Pettersson, Petra Håkansson och Mattias Sjöberg. Till årets scout valdes
Markus Schachtschabel. Den 23-25 april åker tre stycken på kanothajk tillsammans med Ausås
och Förslöv-Grevies Scoutkår till Helgeå vid Diö. Den 29 april hjälper patrullscouterna
Helsingborgs företagsförening att hålla i en kontroll i deras femkamp i Påarp. Den 30 april firar
kåren Valborgsmäss med ett fackeltåg med 30 scouter från scoutlokalen till kullarna vid
Flybjärsområdet. Vårtalare är Anne Westin. Det blev endast ett symboliskt bål då vinden var
för stark.
På aprilmötet beslutar man att inköpa en garderob till scoutlokalen. Detta för att
avdelningsmaterial skulle få bättre plats. Patrullscout fick hjälp med att täcka underskottet från
kanothajken. 4-5 stycken från kåren var aktuella för att hjälpa till på skolresan till Hjälmsjövik.

Maj
Den 2 maj har man en röjardag på Grankulla med fem deltagare. Den 22-24 maj åker 31 stycken
från kåren på distriktets Pingstläger på Sonnarp. Det mest positiva var att en patrull från
patrullscoutavdelningen blev tvåa i Kullakampen vilket renderade kåren en fotogenlampa i pris.
Petra deltager på zonträffen på pingstlägret den 22 maj. På kåravslutningen den 31 maj deltog
22 scouter och tio ledare.
På maj mötet meddelar Mattias Sjöberg och Mats Pettersson att man hjälpt till på
Byaföreningens lotteri utanför Ica. På scoutlokalen har Per-Olof Norén inköpt en ny
dammsugare samt att han skall undersöka om man kan köpa en begagnad symaskin på Råå
Sycenter. På Grankulla hade en lista gjorts över aktuella arbeten samt patrullscout funderade på
att bygga en lägerbålsring och ett fast vindskydd. Ett tackkort till medhjälparna på DM i
femkamp skulle skickas ut samt att kåren hade blivit erbjuden att köpa en cykelkärra, men man
tackade nej. Man beslöt istället att köpa en kanotkärra. Markus Schachtschabel erbjöd sig att
göra en hemsida till kåren och Berne skulle kolla upp detta erbjudande. Man beslöt också att
ledarnas avgifter till Skottland delvis kommer att subventioneras.

Juni
Den 4-6 juni arrangerar kåren ett läger för klass 6R ifrån Påarps Skola på Boserup. Tio
ungdomar, 3 föräldrar och 6 ledare deltog. Lägret var mycket uppskattat och som ett tack fick
man en diskett med bilder på. Kåren hade uppvaktat fyra seniorscouter på studenten den 11
juni. Tre patrullscouter deltog på Hand i Hand lägret den 17-24 juni på Boserup.
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Juli
Berne Svensson deltager på seniorscout/rover-lägret Future Venture den 8-17 juli på
Lysestrand. Han var funktionär på lägret. Den 28 juli-15 augusti åker tre seniorscouter från
Påarp, en från Fram-Drottninghög, fyra ledare från Påarp, en från Ausås och två ledarbarn från
Påarp för att deltaga på Auchengillian Jamboree under åtta dagar. Därefter bodde de i en
scoutlokal i Glasgow och slutligen Home Hospitality i Edinburgh. Hela resan rapporterades

vara mycket trevlig
trots en lång bussresa.

Augusti
Under tiden 16 augusti-12 september har kåren en utställning i biblioteket. Temat var "Scouting
i tiden". Den 18 augusti har kåren en kårplanering på scoutlokalen. Petra Håkansson seglar
Biscaya den 15-21 augusti. Hon seglar på sträckan Nynäshamn-Vindalsö. Den 21 augusti
deltager kåren på Byafesten med ett lotteri. Den 23 augusti deltager två stycken på zonmötet på
Boserup. Den 28 augusti har kåren en PR och rekryteringsdag med bland annat öppet hus och
ett lägerområde på scoutlokalsområdet.
På augustimötet framför kåren ett tack till Berne Svensson och Kenneth Borg för
gräsklippningen på scoutlokalen samt ett tack Till Per-Olof Norén och Berne Svensson för
målningen av grunden på scoutlokalen. Man gör en rekryteringslapp som man skall dela ut i
skolan tillsammans med en rekryteringstidning.

September
Den 10-12 september åker nio stycken på kanothajk på Helgeå tillsammans med Förslöv-
Grevie. Den 18 september åker fyra stycken till Hässleholm för att deltaga på program- och
ledarskapsseminarium. Den 18-19 september åker två ledare och 6 seniorscouter på Hösthajk
vid Åsljunga. Den 21 september deltager 29 scouter och sju ledare på Fredsdagen i Åstorp.
Stor-TASSen den 25-26 september på Boserup åkte 6 seniorscouter från Påarp. Här blir Emma
Holmström invald i distriktets Senior-AU. Kåren har kårstämma den 27 september på
scoutlokalen. Här beslutar man att höja medlemsavgiften hösten 2000 till 190 kr.
På septembermötet meddelar Kenneth Borg att fyra nya kompasser är inköpta. Ett förslag om
en container för att förvara kanoter i fick ajourneras. En symaskin var dock aktuell samt att eld-
ringen på Grankulla var klar. Man skulle också få en fadder från distriktet, som senare blir Jan
Trygg. Man diskuterade också att rösta för att överskottet från Ängelsbäck skulle gå till Boserup
på Distriktsstämman. Richard Lindahl fick i uppdrag att inhandla papper och toner till
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kopieringsapparaten. Man beslöt att även i år sälja julgranar. Man sätter upp en lapp om
bidragsinlämning till Tummis. Man avslutar mötet med att diskutera ett kanotförråd.

Oktober
Två stycken deltager på Distriktsrådet den 5 oktober på Råå. Lägerhästinvigning i kåren ställdes
in på grund av för få deltagare. Den 16 oktober deltog fem stycken från kåren på
Distriktsstämman i Ljungbyhed. Överskottet från Ängelsbäck gick 1/3 till lägermaterial och 2/3
till att betala av Sonnarps lånen. Ett av målen för år 2000 blir att kårerna skall öka med 10%
aktiva scouter och 5% aktiva ledare. För vår kår skulle detta innebära tre till nio nya aktiva
scouter. På Distriktsstämman demonstrerar Berne Svensson radioscouting för deltagarna.
Under denna helg infaller JOTA´n. Den 22-24 oktober åker elva juniorscouter, 2 assistenter och
fem ledare till Riddarstugan på läger. Den 22-24 oktober åker 15 miniorscouter, 1 assistent och
fyra ledare till Boserup på läger. Fem patrullscouter och två ledare har en övernattning på
Grankulla. Petra Håkansson och Helena Linell deltog på KO-träff den 26 oktober i Ausås.
På oktobermötet meddelar Petra Håkansson att Stödföreningen har överfört 10 000 kr. Berne
Svensson efterlyser ved till Grankulla samt att han har gjort en broschyr om Grankulla. Man
har också gjort en ny nyckellista. En sammanställning skall också göras av synpunkter om den
första punkten i vår scoutlag som senare skall skickas till förbundet.

November
Den 10 november har man en föräldraträff på scoutlokalen där man visar bilder från sommarens
läger i Skottland. Kåren genomför ett lotteri den 24-27 november utanför Ica och gav ett
hyggligt netto. Den 26-28 november åker fyra patrullscouter på hajk tillsammans med Mörarps
och Vegeholms Scoutkår. Hajken går från Mörarp-Helsingborg-Grankulla. På novembermötet
diskuterar man städningen efter klagomål från dagbarnvårdarna. Man beslutar att sätta in en
gran på scoutlokalen under julen. Berne Svensson föreslog att man skulle installera en
varmvattenberedare på Grankulla, vilket mötet godtog. Mattias Sjöberg fick i uppgift att ordna
en förenklad anmälningsblankett för nya medlemmar. Man beviljade också bidrag till Helena
Linell och Petra Håkansson till deras Afrika-resa sommaren 2000.

December
Den 3 december har kåren en julfest för tio ledare på scoutlokalen. Den 4-5 december deltager
åtta seniorscouter på Jul-TASS på Björket. Den 5 december har kåren julfest i Folkets hus med
60 scouter och ett stort antal föräldrar. Kåren säljer julgranar under december månad vilket gav
ett positivt resultat på 5 900 kr.

i 1997 - Kåren uppvaktar Sten Persson på hans 50 årsdag. När?
ii 1998 - Thinkingday firades den 22 februari på scoutlokalen. Antal?


