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Januari
Petra Håkansson och Helena Linell åker på förträff inför Afrika-resan den 14-16 januari i Alvesta.
Den 12-14 januari åker två stycken på återträff för Hand i Hand lägret på Boserup. Den 17 januari
åker Petra Håkansson på en föreläsning om Damp i Ekeby. Kåren arrangerar en planeringshelg på
Klitterbyn i Ängelholm den 21-23 januari för tio deltagare. Kenneth Rodell besöker
planeringshelgen och pratar om rekrytering.
På januarimötet beslutar man att bilda en arkivgrupp bestående av Christina Norén, Emmely
Pettersson, Helena Linell och Per-Olof Norén. Nya hyresförhandlingar skall ske med
dagbarnvårdarna. Berne Svensson och Per-Olof Norén uppdaterar renoveringslistan för
scoutlokalen. En åkgräsklippare kunde vara aktuell för Grankulla samt att man skall utreda med
Ernst Andersén om man kan förvara kanoterna på Påva-Byggen. Petra ordnar nya kompismärken
och en väggtelefon var aktuell för scoutlokalen.

Februari
Emmely Pettersson och Christina Norén deltager på Distriktsrådet den 2 februari i Teckomatorp.
14 stycken av distriktets kårer var representerade. Den 21 februari har arkivgruppen möte på
scoutlokalen. Den 21 februari åker Per-Olof Norén och Petra Håkansson på Nordvästra Skånes
Scoutmuseiföreningens årsmöte i Raus församlingshem. Den 22 februari firar kåren Thinkingday
med maskerad på scoutlokalen med 16 scouter plus ett antal ledare. Under vecka 8 åker Rebecca
Friberg och Lisa Braun till Mullfjällstugan tillsammans med Jonstorps Scoutkår.
På februarimötet konstaterar man att komposten skall bort, att telefonen är flyttad samt att nya
gardiner har kommit till scoutlokalen. Berne har installerat en varmvattenberedare på Grankulla.
Man beslutar att flytta St Georg till den 26 april, eftersom den infaller på påskdagen. Ett
städprojekt som kallas för Ren Stad kommer att genomföras i byn och man beslutar att deltaga.

Mars
Den 3-5 mars åker elva juniorscouter och fem ledare på läger till Hålebäckstorp på Söderåsen. Det
var ett snöigt läger. Den 4-5 mars åker Mikael Snecker och Emma Holmström på Reg-Festen i
Kristianstad. Den 8 mars har Stödföreningen sitt årsmöte på scoutlokalen. Den 8 mars informerar
vår fadder Jan Trygg ledarna om distriktets arbete. Den 17-19 mars genomför 6 seniorscouter och
två ledare en Överraskningshajk till Vittsjö. Den 18 mars har arkivgruppen möte på scoutlokalen.
På marsmötet diskuterar man ett containerköp på 10 500 kr plus moms, men mötet beslöt att
avvakta. På scoutlokalen var seniorscoutrummet nymålat samt att Berne Svensson och Per-Olof
Norén hade gjort en reparationslista.

April
Den 1 april åker fem stycken upp till Grankulla för att städa. Den 5 april arrangerar man en
hantverkskväll på scoutlokalen för seniorscouterna och för ett par ledare. Den 7-9 april åker tolv
miniorscouter och fyra ledare till Ugglarp på läger. Den 12 april representerar Mattias Sjöberg
kåren på Byaföreningens möte. Den 15 april genomförde sju ledare projektet Ren Stad. Man
samlade ihop skräp från hela Påarp. Den 19 april har arkivgruppen möte på scoutlokalen. Den 21
april genomför tio stycken långfredagsstädning på scoutlokalen. Den 26 april firar man St Georg
i Välluvs kyrka. Prästen Anne Westin höll i den religiösa delen. Yvonne Jönsson fick 10 års märket
och Berne Svensson fick 15 års märket. Till årets scout valdes Emma Holmström. En ledare och
sju seniorscouter paddlar på Nissan den 29 april-1 maj. Kåren firar valborgsmäss den 30 april med
ett fackeltåg från scoutlokalen till kullarna vid Flybjärsområdet. 30 scouter deltager och årets
vårtalare var Ingrid Hjärne. Det kan noteras att det var ca 25 grader denna dag.
På april månads möte meddelar Tommy Snecker att han inhandlat kanotvagnar till en kostnad av
200 kr. På scoutlokalen har det varit inbrott vilket innebar mest åverkan. Tommy Snecker och



Kenneth Borg ordnar en vägg och Mats Pettersson har lagat en ruta på scoutlokalen. På Grankulla
konstaterar man att vedspisen är lös och förslaget blev att riva den och flytta upp den öppna spisen
på seniorscoutrummet till Grankulla istället och att problem fanns med soptömningen. Tommy
Snecker fick fria händer att bygga en veranda på Grankulla.

Maj
Kåren uppvaktar Mats Pettersson den 2 maj på hans 50 års dag. Den 7 maj har två stycken
tältresardag på scoutlokalen. Den 10 maj deltager tre stycken på rekryteringsträff på Boserup. Den
15 maj deltager Christina Norén på ett möte om en marknadsdag i Påarp. Den 20-21 maj åker
seniorscouterna upp till Grankulla för att klippa gräset och måla. Den 25 maj deltager två stycken
på Kullatåget i GA-församlingssal.
På maj mötet diskuterar man fördelningen av fonder. På scoutlokalen lovade Emma Holmström
att sköta städningen. Berne Svensson och Kenneth Borg ordnar med den nya flaggstången som
skänkts av Erica Müller. Kenneth Borg har köpt en stege till scoutlokalen. Man konstaterar också
att Scout 2001 har flyttats från Strängnäs till Rinkaby. Man
beslutade också att Tummis skulle delas ut i byn inför
terminsstarten samt att Berne Svensson skulle försöka att få
den sponsrad. Man diskuterade också rekryteringen av 1:e
klassare till miniorscouterna.

Juni
Den 3 juni deltager Berne Svensson på
Samfällighetsföreningens möte på Grankulla. Den 5 juni
deltager Christina Norén på ett möte om marknadsdag i Påarp
med de andra föreningarna på scoutlokalen. Den 10-12 juni
deltager 34 stycken från kåren på distriktets Pingstläger på
Sonnarp.
Den 15-22 juni deltager tre stycken på Hand i Hand lägret på
Boserup. Den 27 juni deltager Mattias Sjöberg på ett
Byaföreningsmöte. Den 30 juni har kåren 69 medlemmar.

Juli
Den 1 juli har fyra stycken arbetsdag på Grankulla. Den 29 juli-6 augusti deltager fyra stycken på
Eko 2000 i Sjörröd på Österlen.

Den 30 juli-27 augusti åker Petra
Håkansson och Helena Linell som
första scouter ifrån Påarp till Afrika.
Arrangemanget arrangeras av Svenska
Scoutrådet och kallas Expedition
Afrika. Målet med resan var att deltaga
på den 4th Africa Scouts Jamboree i
Nairobi, Kenya. Dessutom gjordes
projekt i Tanzania och Kenya. Man
besteg Kilimanjaro och besökte Baden-
Powells grav. Efter lägret spenderade
de två några dagar på Zanzibar.
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Augusti
Den 9 augusti har kåren en planeringskväll på scoutlokalen med ett fåtal ledare. Den 12 augusti
deltager kåren på Byafesten med ett lotteri. Den 25-27 augusti deltager Berne Svensson på
Språngbrädan inför Scout 2001 i Åhus.
På augustimötet bestämdes att Mats Pettersson skulle fixa till gavelnocken, kortning av
brandstegen samt laga de tre trasiga fönsterna. Två timrar blev skänkt av Tommy Snecker. På
Grankulla är en ny kamin/spis insatt och Berne Svensson fick fria händer att inhandla ett nytt golv.
Man diskuterar också scoutlokalens 100 års jubileum den 15 september 2001. Kåren sänder en
blomstergrupp till Mats Freij som tack för hjälpen med bingolottorna.

September
Den 16-17 september deltager fyra stycken på Stor-TASS på Sonnarp. Emma Holmström blir
invald i senior-AU som programansvarig. Den 22-24 september åker fem seniorscouter och två
ledare på paddling vid Jönköping. Den 27 september har kåren kårstämma på scoutlokalen. Här
väljs Petra Håkansson till ny ordförande efter Christina Norén som har varit ordförande i 14 år
samt att Berne Svensson tillträder som vice ordförande.
Den 30 september-1 oktober åker tre seniorscouter
på Hösthajk vid Hovs Hallar tillsammans med
Mörarps Scoutkår.
På septembermötet beslutas det att införskaffa en
container till kanoterna och att den skall ställas upp
vid Påva-Byggen. På scoutlokalen är värmepannan
föremål för en treårskontroll. Berne Svensson
lägger fram renoveringsbehovet på Grankulla.
Kåren sätter också gränsen till juniorscout för att få
deltaga på Scout 2001. Seniorscouterna får fria
händer att arrangera lägerhästinvigningen. En
grupp på tre personer skall sammanställa de
kriterier som skall uppfyllas för att få bonus från
scoutkåren till Scout 2001.

Oktober
Den 6-8 oktober åker 6 seniorscouter till Stockholm för att deltaga på RIX-mötet. Den 13-15
oktober åker nio juniorscouter, två assistenter och fyra ledare på läger till Grankulla. Den 16
oktober har arkivgruppen möte på scoutlokalen. Den 19 oktober har bonusgruppen möte. Den 21
oktober deltager fem delegater från kåren och en som ombud på Distriktsstämman på
Sundsgården. Den 23 oktober deltager fem stycken från kåren på gammellägerhästmöte på
kansliet i Ödåkra. Här beslutar man att ändra reglerna för poängsystemet inför
lägerhästinvigningarna. Den 24 oktober deltager Petra Håkansson och Berne Svensson på
kårordförandeträff i Landskrona.
På oktobermötet redogjorde Per-Olof Norén för bonusgruppens tankegångar. Man beslutar att
ajournera reglerna för bidrag till ledarna. På scoutlokalen har dörren till seniorscoutrummet lagats
och på Grankulla har det nya golvet inhandlats. Berne Svensson räknar med att lister och färg skall
bli sponsrat.

November
Den 3-4 november åker 23 miniorscouter och 6 ledare på läger till Boserup. Den 10-12 november
åker Petra Håkansson och Helena Linell på återträff av Expedition Afrika i Huddinge. Den 15
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november deltager Petra Håkansson på Nordvästra Skånes Scoutmuseiföreningens årsmöte i Raus
församlingssal. Den 24-26 november åker en på återträff för Hand i Hand lägret på Boserup.
Arkivgruppen har möte den 25 november på scoutlokalen. Den 27 november är man 99
medlemmar i kåren. Den 29 november startar kårens lotteri utanför Ica.
På novembermötet konstaterar man att på seniorscoutrummet har en viss renovering skett. Man
har också tagit en försäkring på Grankulla, eftersom förbundets ej gäller mer. Seniorscouterna har
diskuterat att åka med Ausås Scoutkår på Scout 2001. Det beslutas att de som inte åker för kåren
inte får någon bonus och att Påarps Scoutkår bara tar ansvar för sina medlemmar om de bor i
kårens lägerby. En lägerlapp om detta gick ut till alla medlemmar.

December
Den 2 december deltager åtta seniorscouter på Jul-TASS i Björket. Den 9 december har ledarna
julbord på Aurora, 23 stycken deltager. Den 9 december-23 december har kåren
julgransförsäljning utanför scoutlokalen.

2001

Januari
Den 12-14 januari deltager tolv stycken på planeringshelg på Barnens Paradis. Kåren uppvaktar
Anna-Greta Nordqvist-Andersson på hennes 65 års dag den 15 januari. På januarimötet meddelar
Berne Svensson att en åkgräsklippare är inhandlat till kåren för 5 000 kr samt en container till
kanoterna för 8 000 kr plus moms. På Grankulla har det målats och ett nytt golv lagts. Petra
Håkansson meddelar att dagbarnvårdarna har förlängt kontraktet ett år med kåren samt att hennes
e-post adress blir också kårens officiella. Man diskuterade också seniorscouts deltagande på Scout
2001 kontra Ausås.

Februari
Petra Håkansson och Perl-Olof Norén deltager på Nordvästra Skånes Scoutmuseiföreningens
årsmöte den 19 februari i Raus församlingshem med deltagande av bl.a. av SSR-ordförande
Monika Andersson. Kåren firar Thinkingday den 22 februari med maskerad på scoutlokalen där
40 scouter och 6 ledare deltog. Den 24 februari har arkivgruppen möte på scoutlokalen. Den 28
februari har Stödföreningen sitt årsmöte på scoutlokalen.
På februarimötet meddelar Berne Svensson att containern har anlänt. Mats Pettersson hade lagat
kranen i köket samt skulle se över termostaterna på scoutlokalen. På Grankulla har en
mikrovågsugn och en dammsugare införskaffats. Juniorscouterna blir lovade ett bidrag till sitt
läger på Ven. Man beslöt också att man skulle åka till Scout 2001 med hjälp av Resetjänst till en
kostnad av 175 kr per person. Per-Olof Norén informerade om en ny bok som kåren hade inhandlat
som handlade om matlagning på triangakök. Kåren beslutar också att skänka Nordvästra Skånes
Scoutmuseiföreningen 500 kr per år inklusive medlemsavgiften. Detta skall fortgå så länge kåren
existerar.

Mars
Den 2-4 mars åker åtta seniorscouter och tre ledare på Överraskningshajk i Bellahöj/Köpenhamn
Danmark. Den 12 mars åker Mattias Sjöberg och
Petra Håkansson till Olympiahallen för att deltaga
på Kulturkrocksmöte som var arrangerad av PUFF.
Det var ett synnerligen intressant möte
rapporterades det. Fyra patrullscouter och tre
ledare går på hajk vid Åsljunga den 16-18 mars.
Det var mycket kallt denna helg. Fem seniorscouter
var på Reg-Fest i Höör den 17-18 mars. Den 23-25
mars åker 19 stycken på juniorscoutläger på Ven.

Bild 4 Juniorläger på Ven



Den 31 mars deltager Matthias Sjöberg, Jenny Snecker och Petra Håkansson på en aktivitetshelg
på Boserup. Ämnet var ”Barn med särskilda behov” och på hela kursen deltog ett 25 tal deltagare.
På marsmötet som leds av Christina Norén eftersom både ordförande och vice ordförande har fått
förhinder meddelar Yvonne Jönsson att investeringen i Kapitalinvest nu stod i 126 452 kr. Avtalet
med dagbarnvårdarna var nu klart vilket innebar två gånger i veckan plus extra tid enligt
överenskommelse. Det upptar mera detaljerat vilka rum som får användas. Man diskuterar också
en delning på långfredagsstädningen mellan scoutlokalen och Grankulla. Det är nu också klart
med ett hänglås till containern. Per-Olof Norén informerade att ett öppet hus på scoutmuseet skulle
äga rum den 13 maj mellan klockan 9.00-14.00 och att en artikel i Påarps Bladet kommer att
införas.

April
Långfredagsstädningen den 13 april som i år skedde på scoutlokalen och Grankulla. Här deltog
ett stort antal ledare. Den 16 april har arkivgruppen möte och pärmarna i hallen är nu ordnad efter
ett nytt system. Den 21 april deltager 17 stycken på Ren Stad under tre timmar. St Georg firades i
Välluvs kyrka den 23 april med ett 50 tal deltagare, trots mycket dåligt väder. Till årets scout utsåg
Filip Andersson. Tommy Snecker får sitt 15 års märke. Den 26 april har man ledarträff på
scoutlokalen inför Scout 2001. Den 27-29 april åker 20 miniorscouter och fyra ledare till GA
Riddarnas stuga på läger. Seniorscouterna hjälper till på lördagen. Den 30 april deltager ett 50 tal
scouter och åtta ledare i fackeltåget på Valborgsmässofirandet.
På aprilmötet konstaterar man att lotteriståndet nu är i containern. Mats Pettersson informerade
om att det var aktuellt med en ny kyl/frys på Grankulla. Petra Håkansson fick klartecken att deltaga
i en seglats från Helsingborg till Fredrikstad i Norge.

Maj
Den 12 maj har fem ledare en tältresardag på scoutlokalen. Den 13 maj har man öppet hus på
scoutlokalen mellan kl 9.00-14.00. Miniorscouterna och juniorscouterna har avslutning på Örby
Ängar den 30 maj.
På majmötet konstaterar man att ett handtag var söndrigt, staketet illa åtgånget och en papperskorg
på trädgårdssidan var behövligt på scoutlokalen. Man diskuterade gräsklippningen på
scoutlokalen vilket slutade i att man satte upp en anmälningslapp. Man konstaterade att MOS
(Miniorscouternas Olympiska Spel) och Hand i Hand-lägret var inställt. Tummis redaktörerna
ville avgå från och med hösten. Magdalena Norén lovade att ordna ryggstöd till bänkarna i
kökstälten till pingstlägret. Från Hembygdsföreningen fanns ett önskemål om hjälp vilket skulle
utredas. Man fick också information att taxeringsvärdet på Grankulla nu var 89 000 kr.

Juni
Den 2-4 juni åker 31 stycken från kåren på Pingstläger på Sonnarp, där en nyhet var en
organisationstävling. Två stycken deltager på Kullaträffen som skedde på pingstlägret den 2 juni
på Sonnarp. Kåren uppvaktar en på studenten. Den 10 juni har arkivgruppen ett möte på
scoutlokalen. Den 12 juni och 25 juni har man förträff inför Scout 2001 på scoutlokalen med de
deltagande scouterna. Den 25 juni-4 juli åker Petra
Håkansson med Sarpen från Råå till Fredrikstad i Norge. Det
hela var ett lyckat arrangemang. Den 30 juni har kåren 83
medlemmar.



Juli
Den 16 juli har man ett föräldramöte inför Scout 2001 på scoutlokalen. Storlägret Scout 2001 i
Rinkaby den 28 juli-5 augusti deltog 29 stycken från kåren
plus fyra stycken som funktionärer på lägret. Kåren kunde
glädja sig åt "Dagens ros" i HD efter lägret. På lägret
deltog 26 000 scouter.

Augusti
Kåren uppvaktar Erika (Pettersson) Müller på hennes
bröllop den 11 augusti. Den 14 augusti har kåren en
planeringsdag på scoutlokalen. Grannen till scoutlokalen
Alf Olsson avlider den 18 augusti, kåren sänder blommor
till begravningen. Kåren deltager på Byafesten den 18
augusti med ett lotteri. Den 19 augusti har arkivgruppen
möte på scoutlokalen.
På augustimötet misstänker man att dagbarnvårdarna inte
skall fortsätta att hyra scoutlokalen efter nyår. Det har varit
problem med ytterdörren samt staketet på scoutlokalen. På
Grankulla har en ny kyl/frys inköpts och mer ved behövs.
Man skall också göra en utvärdering av poängsystemet
som man använde inför Scout 2001. Helena Linell stannar kvar som Redaktör på Tummis med
hjälp av alla ledarna. Berne Svensson lade fram ett förslag om en e-postlista. Tommy Snecker
meddelar att Järnsmide skänker material till ett kanotställ. Höstens bingolottoförsäljning
diskuteras.

September
Den 1 september är det arbetsdag på
scoutlokalen som hade samlat 6 deltagare.
Den 15 september fyller Påarps småskola 100
år. Man arrangerar en utställning med hjälp
av Hembygdsföreningen. Man bjuder på
kaffe och bröd till de närmare 100 besökarna.
Den 18 september har kåren en Fredsdag runt
scoutlokalen med 30 scouter och sju ledare.
Den 26 september har kåren kårstämma på
scoutlokalen. Kåren går med ett stort minus
på 32 313 kr detta år. Den 29 september har
arkivgruppen möte på scoutlokalen
På septembermötet diskuterar man problem
med gaseldningen och termostaterna och en eventuell eldring på scoutlokalen. Kåren sänder
gratulationskort till PGIF´s 70 årsjubileum och till Ausås Scoutkårs jubileum. Tommy Snecker
hade fått information om överskottsmaterial från armén och Christina Norén informerade att hon
fått kort från Sydkorea med bilder från Scout 2001. Man bildar en grupp som skall utreda frågan
om lägerbidrag.

Oktober
Kåren arrangerar lägerhästinvigning den 3 oktober med tolv scouter och fem seniorscouter. 1
ledare går Hösthajken den 5-7 oktober vid Hofterup. Fem seniorscouter och två ledare åker på
Rix-AU för seniorscouter i Gävle den 12-14 oktober. 16 miniorscouter och fem ledare åker till
Grankulla på läger den 12-13 oktober. Sju patrullscouter och tre ledare går hajk mellan Kvidinge
Flicks stuga och Grankulla den 19-21 oktober. JOTA´n hölls på Grankulla som ett
distriktsarrangemang den 20-21 oktober. Arrangemanget hade samlat ett tio tal deltagare. Den 27
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oktober deltager fem stycken på Distriktsstämman i Örkelljunga där man beslutar att avveckla
Boserup. Påarps Scoutkår röstade dock emot detta beslut. Nytt för i år var också påverkanstorget.
På oktobermötet konstaterar man att de krossade rutorna är lagade och att Öresundskraft har kollat
gaspannan på scoutlokalen. Efter en incident med dagbarnvårdarnas verksamhet skulle
elementskydd anbringas. Petra Håkansson informerade om bonuslistan som förslagsvis kan ge
scouter och ledare ett bidrag på max 1 500 kr. Stödföreningen har överfört 8 000 kr till scoutkåren.

November
Den 7 november åker Berne Svensson och Petra Håkansson på kårordförandeträff i Barkåkra. Den
17 november har arkivgruppen möte på scoutlokalen. Den 20 november åker Petra Håkansson på
en fältkonferens i Miatorps scoutlokal där två representanter från förbundskansliet deltager.
Helena Linell och Per-Olof Norén går på kurs den 22 november i Idrottsmuseets lokaler om att
”Arkivera mera”.
På novembermötet konstaterar man att det planerade juniorscoutlägret blev inställt på grund av
för få anmälda scouter. Kårens lotteri utanför Ica såldes slut en vecka tidigare än beräknat. Yvonne
Jönsson informerade att en räntefond faller ut och måste omplaceras. På scoutlokalen är
elementskydden på plats och på Grankulla funderar Nordvästra Skånes radioamatörer att hyra in
sig på en plats för en mast. Helena Linell informerade om en allemansrättbox från
Naturvårdsverket och Berne Svensson om en bok med namnet Fonder och stipendier.

December
Den 1-2 december åker fem seniorscouter och en ledare på Jul-TASS i Björket. Kåren säljer granar
utanför scoutlokalen mellan den 8-23 december.

2002

Januari
Arkivgruppen har möte på scoutlokalen den 5 januari. Kåren har en planeringsdag på Grankulla
den 12 januari för tio ledare istället för planeringshelgen på Gullbrandsgården. Stödföreningen har
haft möte den 28 januari. Den 30 januari bygger man ett skepp med ljus i till kulturarrangemanget
Midvinterljus utanför biblioteket. Dock var arrangemanget ingen succé.
På januarimötet konstaterar man att julbordet fick inställas och att dagisets utegrupp inte blir
placerad på scoutlokalen. Däremot har dagbarnvårdarna tecknat kontrakt för hela 2002. På
Grankulla får man en stor elräkning och därför köps nya element och hyran höjs.

Februari
Arkivgruppen har möte den 16 februari på scoutlokalen. Thinkingday firas den 22 februari med
maskerad på scoutlokalen. Ett 25 tal deltagare deltog.
På februarimötet konstaterar man att en borttappad nyckel till scoutlokalen föranleder Petra
Håkansson att polisanmäla detta samt att cylinderlåset måste bytas. En söndrig brandsläckare skall
ses över av Jan Lindahl.

Mars
Stödföreningen har sitt årsmöte den 11 mars på scoutlokalen. Arkivgruppen har möte den 16 mars
på scoutlokalen. Den 22-24 mars åker nio patrullscouter och tre ledare på läger vid Höör. Den 29
mars har man långfredagsstädning på scoutlokalen med ett tiotal ledare.
På marsmötet rapporterar man att Ferms agentur har sponsrat med nya nycklar till scoutlokalen.
För sommarens Portugalresa är ett EU-bidrag aktuellt. I så fall heter projektet "Världen i dina
händer" och tänkbart är att bidraget ger 70% av flygkostnaderna.



April
Den 5-7 april åker tio miniorscouter och fem ledare på läger till Grankulla. Ett lyckat arrangemang
där Stödföreningen ställde upp med fika på söndagen. Tanken var att även juniorscouterna skulle
följa med på lägret men tyvärr anmälde sig ingen. Den 13 april har arkivgruppen möte på
scoutlokalen. Den 19 april arrangeras en scoutträff på scoutlokalen för äldre scoutledare. Den hade

samlat 63 deltagare och blev ett mycket
uppskattat arrangemang. Den 21 april har man
städdag i Påarp med tre scouter och ett tio tal
ledare.
Kåren firade St Georg den 23 april i Välluvs
kyrka med ett 40 tal deltagare. Till årets scout
valdes Fredrik Stjernkvist. Richard Lindahl
tilldelas 10 års märket och Magdalena Norén 15
års märket. 25 års märket tilldelades Christina
Norén. Den 26-28 april arrangerar man en
Överraskningshajk i Simrishamn. Här deltog sju
seniorscouter och åtta ledare i ett ömsint vackert
väder och regnskurar. Den 30 april firar ett 30 tal
från kåren valborgsmäss med fackeltåg från
scoutlokalen till kullarna vid Flybjärsområdet.
Vårtalare var kyrkoherden Lena Herven.

På aprilmötet konstaterar Tommy Snecker att spännband till kanoter, brännare till triangaköken
och nya yxor var inköpta. Man konstaterar att dagbarnvårdarna inte kommer att förlänga
kontraktet efter vårterminen. Berne Svensson meddelar att det inte blir någon byggnation av NVS
radioamatörer på Grankulla.

Maj
Stödföreningen har möte den 6 maj med bland annat utvärdering av ledarträffen. Den 9 maj åker
13 deltagare till Ven för at ha en cykelutflykt. Arkivgruppen har möte den 11 maj på scoutlokalen.
Den 11 maj deltager Berne Svensson på Samfällighetsföreningens möte på Grankulla. Den 12 maj
har seniorscouterna loppmarknad på scoutlokalen och det hela gav ett skapligt överskott till
sommarens läger i Portugal. Den 18-20 maj åker 25 tal scouter och ledare på Pingstläger på
Sonnarp. Den 29 maj får kåren besök av Nordvästra Skånes Scoutmuseiföreningens styrelse som
blir mycket imponerade av scoutlokalen och museumet. Den 24-25 maj arrangerar kåren ett läger
för en skolklass med sju barn och fem assistenter. Från kåren deltog fem seniorscouter och två
ledare.
På maj månads möte informerar Tommy Snecker att fler tältlådor har sponsrats av Skanska och
att åtta stolar har skänkts till Grankulla. Man konstaterar att dagbarnvårdarna har avvecklat sin
verksamhet och att problem med skåp hade uppstått. Man diskuterar våningssängar på Grankulla.
Kåren har också fått ett erbjudande om gräsklippning på Sjöstrands Mekaniska, som man
accepterar. Berne Svensson tog upp rekryteringsfrågor inför hösten och ett eventuellt samarbete
med Bårslövs Scoutkår. Man konstaterar att det inte blir något EU-bidrag, men kåren har istället
fått bidrag från Folke Bernadottes minnesfond på 10 000 kr. Lions har också skänkt 1 000 kr till
det nya låset.

Bild 7 Städdag i Påarp



Juni
Den 4 juni har ett 20 tal miniorscouterna och juniorscouterna en gemensam avslutning på
scoutlokalen. Den 15 juni uppvaktar kåren Emmely (Pettersson) Johansson på hennes bröllop.
4 patrullscouter deltager på Gripstaven den 29 juni-6 juli. Man börjar på Söderåsen och avslutar
lägret på Kullen.

Juli
Den 27 juli-11 augusti åker fem seniorscouter, 4 ledare och två ledarbarn till Portugal för att
deltaga på Corpo Nacional De Escutas förbundsläger Acanac 2002 vid Constância - Santa
Margarida. Man åker tåg från Helsingör/Kastrup. Från Kastrup flyger man till London för att byta
flyg till Lissabon. I Lissabon bor man två nätter på hotell innan lägret. Den 29 juli-5 augusti
deltager man på lägret. Efter lägret bor alla i ett hus hos en portugisisk vän. Den 11 augusti flyger
alla hem lite solbrända men med ett minne rikare och ett liggunderlag fattigare.

Augusti
Den 13 augusti har man en planeringsdag på scoutlokalen med ett tiotal ledare. Den 24 augusti
deltager kåren på Byafesten med ett lotteri. På augustimötet konstaterar man att dagbarnvårdarna
har flyttat ut och städat upp efter sig. Man diskuterar städningen och en ny uppdaterad telefonlista
skall göras. Berne Svensson informerade att en ny styrelse i Samfällighetsföreningen har tillsatts
och Tommy Snecker meddelar att han har monterat nya våningssängar på Grankulla.

September
Den 1 september deltager kåren på Hembygdsdagen med en utställning och korv försäljning. Den
3 september har kårlägerkommittén möte på scoutlokalen. Den 15 september deltager kåren
tillsammans med Röda Korset på Valdagsinsamlingen. Den 22 september deltager 17 ledare på
en vedhuggardag på Grankulla. Den 24 september har kårlägerkommittén möte på scoutlokalen.
Den 25 september har kåren kårstämma på scoutlokalen. Den 27-29 september har kåren besök
av museigruppen från Scout 2001.
På septembermötet konstaterar man att kanoterna är flyttade till containern och man beslutar att
ge patrullscouterna ett bidrag till deras besök på Laserdome. På scoutlokalen konstaterar Tommy
Snecker att det bortkomna tältet är åter tillbaka på scoutlokalen, men att ett triangakök saknas.
Man beslutar att starta ett roverscoutlag och Martin Hedman ansvarar för detta. Karl-Erik
Bengtsson informerar att man numera registrerar medlemmar över Internet.

Bild 8 Portugal - Emma Johnsson i
loggboksskrivandet Bild 9 Portugal - Seniorerna med några portugiser



Oktober
Den 9 oktober arrangerar man en bildvisning från Portugalresan på scoutlokalen där ett 15

deltagare deltager. Den 18-20 oktober har kåren ett kårläger med 47
scouter och elva ledare. Ett lyckat arrangemang trots det för årstiden
kyliga vädret. Många föräldrar kom upp till Söderåsen på söndagen då
Stödföreningen bjöd på korv och kaffe. Lägret gav ett litet överskott,
som gick tillbaka till respektive avdelningar.
Den 23 oktober arrangerar man lägerhästinvigning för sju scouter. Den
27 oktober deltager fyra stycken på Distriktsstämman i Svalövs
Folkhögskola.
På oktobermötet konstaterar man att taket läcker på scoutlokalen. Man
får även ett taxeringsförslag för Grankulla. Man beslutar också att inte
deltaga på PGIF´s julmarknad och man diskuterar fonder och ledarbrist.
Berne Svensson framförde önskemål från skolan om ett läger för en 3:e
klassare i maj månad 2003 och detta biföll man.

November
Den 9 november har arkivgruppen möte på scoutlokalen. Den 10 november har roverscouterna
möte på scoutlokalen. De 16-17 november åker sju patrullscouter på PL-Kurs 1b på Björket. Den
23-24 november åker fyra patrullscouter på återträff för Gripstaven i Saxtorp. Den 24 november
har roverscouterna möte på scoutlokalen. Den 29 november startar kåren ett lotteri utanför Ica.
På novembermötet konstaterar man att vattenavrinningen från stuprören är sönder och att toaletten
rinner på scoutlokalen. Richard Lindahl har ordnat i en ny ytterdörr till Grankulla.

December
Den 8 december har roverscouterna möte på scoutlokalen. Den 14-23 december säljer kåren
julgranar utanför scoutlokalen. Efter försäljningen får Berne Svensson en stor eloge för sin insatts.
Den 22 december har roverscouterna avslutning på scoutlokalen. Kåren säljer 125 julbingolotter.

2003

Januari
Den 11 januari arrangerar man en planeringsdag på scoutlokalen. Åtta ledare hade mött upp men
dagen till ära hade scoutkonsulenten Kenneth Rodell bjudits in. Scoutstarten hade skjutits upp till
vecka 4 pga en vattenläcka på scoutlokalen.
På januarimötet konstaterar man att vattenläckan blev skadorna begränsade pga ett snabbt
ingripande. Richard Lindahl har bytt ut toalettstolen samt problemet med eternittaket diskuterades.
Serviceavtalet på kopieringsapparaten är numera uppsagd. Emmely Johansson tar upp problem
med ledare till vissa avdelningsmöten. Roverscoutavdelningen diskuterades.

Februari
Den 1 februari sätter Richard Lindahl i en ny ytterdörr på Grankulla. Den 3 februari uppvaktar
kåren Per-Olof Norén på hans 40 års dag. Den 13 februari deltager Mattias Sjöberg på Hand i
Hands lägermöte på kansliet. Den 15 februari har arkivgruppen möte på scoutlokalen.
Thinkingday firades den 24 februari med hattfest på scoutlokalen, 44 scouter och 6 ledare deltog.
På februarimötet konstaterar man att staketet är trasigt. Tommy Snecker har kollat vindskydden
och ordnat nya skyltar och reflexer. Man beslutar också att ledarnas avgift på Vilda Västern skall
kåren betala. Man diskuterade ledarproblem, Midvinterblotet som inställdes och roverscouterna.

Bild 10 Kårlägret



Mars
Den 10 mars har Stödföreningen sitt årsmöte på scoutlokalen där man beslutar att överföra 5 000
kr till kåren. Den 10 mars avlider Jöns-Oskar Andersson, en stor välgörare till kåren. Kåren sänder
blommor och sätter in ett belopp på cancerfonden. Den 28-30 mars åker tio juniorscouter och tre
ledare till Riddarstugan på läger. Den 28-30 mars har sju patrullscouter och tre ledare en hajk vid
Grankulla/Riddarstugan.

April
Den 5 april har arkivgruppen möte på scoutlokalen. Den 18 april är det långfredagsstädning på

scoutlokalen med ett tiotal ledare. Den 23 april firar kåren
St Georg i Välluvs kyrka med ett 70 tal deltagare. Till årets
scout utsågs Yvonne Jönsson.
Helena Linell och Kenneth Borg tilldelas 10 årsmärket,
Karl-Erik Bengtsson får blommor efter 30 år som
sekreterare. Efteråt äter man smörgåstårta och det som blir
över skänker man till brandmännen i Bårslöv.
Den 26 april arrangerar man en städdag i Påarp med ett 25
tal deltagare. Den 26-27 april åker en seniorscout på
assistentkurs på Aggarp. Den 30 april firar kåren
valborgsmäss med fackeltåg från scoutlokalen till kullarna
vid Flybjärsområdet. Ett 50 tal scouter deltog i fackeltåget
trots miserabelt väder. Vårtalare var rektor Anette Lyhagen.
På aprilmötet berättar Kenneth Borg att han har införskaffat
nya spadar och kartfodral till kåren. Kåren beslutar att inte
vara medlem i Ungdomsrådet längre.

Maj
Den 10-11 maj går fyra stycken PL-Hajk från Höjehall till Skäralid. Den 10-11 maj arrangerar
kåren en lägerskola för en klass på 14 barn,4 föräldrar och en lärare på Barnens Paradis. Från
kåren deltager fyra ledare. Den 13 maj har man ett ledarmöte inför Vilda Västern på scoutlokalen.
Den 17-18 maj åker 15 miniorscouter, tre
ledare och fyra föräldrar på tältläger på
Grankulla.
Den 23 maj besöker en tio stycken
förskolebarn Grankulla under Magdalena
Noréns överinseende. Den 31 maj
arrangeras NU-dagen i Påarp där kåren
deltager med ett bildspel på skolan och
öppet hus på scoutlokalen.
På maj-mötet informerar Tommy
Snecker om att man fått 25 plastsäckar
från Skanska och Kenneth Borg har fått
material så som stövlar, koftor, matkärl
från Finken i Helsingborg. För
scoutlokalen hade en faktura kommit från
försäkringsbolaget på 7 700 kr för självrisken och från Mörarps rör en på 1 600 kr efter
vattenskadan. Försäkringsfrågan skulle ses över. På Grankulla hade mössen varit framme och man
beslutade att sätta musfällor. Man beslutar att patrullscoutavdelningen skall ansvara för
gräsklippningen vid Sjöstrands Mekaniska. Man diskuterade telefonlistan samt att nya kuverten
skulle beställas. Kåren uppvaktar de fyra blivande studenterna.

Bild 12 Miniorläger

Bild 11 Årets scout - Yvonne Jönsson



Juni
Kåren deltager på pingstlägret den 7-9 juni på Sonnarp med 30 deltagare. Kåren får ett stort
vandringspris - den stora Kullayxan. Den 14 juni deltager Berne Svensson på
Samfällighetsföreningens möte på Grankulla. Den 30 juni har kåren 90 medlemmar.

Juli
Den 26 juli-2 augusti åker 20 stycken på distriktets
sommarläger, Vilda Västern. 850 stycken deltog på
lägret och kåren var förlagd med Mörarps Scoutkår
och en dansk kår från Vangede.

Augusti
Den 23 augusti deltager kåren på Byafesten med ett lotteri. Den 30 augusti uppvaktar kåren
Richard Lindahl på hans 30 årsdag. Den 31 augusti deltager kåren i Hembygdsdagen med en
utställning samt korvgrillning.
På augustimötet diskuterar man ekonomin, ett portalbygge vid scoutlokalen. Berne Svensson drog
fram ett förslag av förbättringar på scoutlokalen. Han hade även gått ut till företag i Påarp om
hjälp till nya möbler på Grankulla. Man beslutar att Magdalena Norén och Petra Håkansson skall
gå ut i skolorna och rekrytera. Man bildar också en jubileumsgrupp bestående av Per-Olof Norén,
Christina Norén, Helena Linell, Emmely Johansson och en representant från AU - Petra
Håkansson och Stödföreningen. Man beslutar också att låta Mikael Klang få gå Treklöver-
Gilwellkurs och man bestämde också att alla lägeranmälningar är bindande. PGIF fick lov att låna
lotteriboden om scoutliljan täcktes över.

September
Den 20 september har jubileumsgruppen möte på
scoutlokalen. Den 25 september har kåren kårstämma på
scoutlokalen. Man beslutar att höja medlemsavgiften till
250 kr från och med hösten 2004. Detta på grund av att
kåren gick minus 55 000 kr, kårens största förlust genom
tiderna. På septembermötet lade Mattias Sjöberg fram
ett förslag på två olika portaler till kåren. Mötet
beslutade att han fick fria händer att arbeta vidare med
det. På scoutlokalen diskuterades taket och på Grankulla
kunde man rapportera att två bord nu var sponsrad av
Påva-Byggen. Helena Linell informerade om
jubileumsgruppens arbete och planerna inför 60 års
jubileet. I planeringen låg även ett kårläger våren 2004.
Kenneth Borg framförde att utlånade tält tyvärr kom
tillbaka i ett allt för dåligt skick. Man skulle bevaka detta
mer noggrant.

Bild 13 Magdalena Norén som Pippi på
miniorlägret



Oktober
Den 3-5 oktober åker 15 miniorscouter, fyra ledare och en förälder på läger på Grankulla.
Den 10-12 oktober åker 21 juniorscouter, två assistenter och tre ledare till Hålebäckstorp på läger.
Den 10-12 oktober åker sju patrullscouter och två ledare på hajk på Hallandsåsen. Den 15 oktober
arrangerar man en lägerhästinvigning för tio scouter. Den 26 oktober deltager fyra stycken på
Distriktsstämman i Elinebergsskolan. Här beslutar man att sälja lite mark på Sonnarp samt att ett
regionsläger och förbundsstämman skall hållas 2005.
På oktober mötet diskuterar man städningen och vattenläckan på scoutlokalen. På Grankulla har
ytterliggare två bord sponsrat av familjerna Norén. Man diskuterar julgransförsäljningen, kårläger
och loppmarknaden.

November
Den 3 november deltager Petra Håkansson på Nordvästra Skånes Scoutmuseiföreningens möte i
Raus församlingssal. Den 7-9 november åker fem patrullscouter och tre ledare till Grankulla på
en arbetshelg.
På novembermötet meddelar Tommy Snecker att Iglootälten är lagade samt att kåren fått fler yxor.
Martin Hedman meddelade att det mesta ur julartiklarna var slutsålda samt att en justering på
sortimentet kommer att göras till nästa år. Berne Svensson informerade om den nya vattenläckan
och att den inte skulle kosta kåren något eftersom det var Mörarps rör som hade gjort fel.
Patrullscoutavdelningen informerade att portalen nästan var klar och att staketet på Grankulla
nästan också var klart. Berne Svensson informerade om den tilltänkta Loppmarknaden den 8-9
maj 2004. Kåren beslutade också att ha ett Jubileumsläger/Kårläger den 23-25 april 2004och att
St Georgsfirandet skulle ske på lägret. En förberedande lägerledning bildas.

December
Den 8 december har kåren inventering av avdelningsmaterial på scoutlokalen. Kåren säljer
julgranar från den 13 december till den 20 december vid scoutlokalen. Kåren säljer 120
julbingolotter.

2004

Januari
Den 3 januari har arkivgruppen ett städ och arkivmöte på scoutlokalen.
Kåren genomför en planeringsdag den 11 januari på scoutlokalen med 14 deltagare. På
scoutlokalen har Tommy Snecker fixat en låda för upphittade saker samt att Mats Pettersson har
fixat lampan på baksidan och att värmen var åter inkopplad. Pysselmaterialet var inventerat och
portalen kommer att förstärkas under vårkanten. Man beslutar att Thinkingday skall firas
avdelningsvis i år. Om loppmarknaden konstaterade man att det blir personalkrävande samt att
inlämning av loppmarknadssaker skall ske på onsdagar under mars-april. Man diskuterade också
försäkringsfrågor på mötet.

Februari
Den 16 februari har jubileumsgruppen möte på scoutlokalen.
På februarimötet beslutar man att patrullscouterna skall dela ut NU-projektets informationsblad.
Man konstaterar att på Grankulla hade vattnet frusit och att inget lås på vedboden fanns. Om
loppmarknaden hade de första informationsbladen kommit ut i byn. Och man beslutar också att
man bör vara mer noggrannare med redigeringen innan man delar ut lappar i byn.



Mars
Den 1 mars deltager Karl-Erik Bengtsson på en Melker-kurs på Campus. Den 8 mars har
Stödföreningen sitt årsmöte på scoutlokalen.

Den 12-14 mars åker sju
patrullscouter och tre ledare på
Överraskningshajk vid
Hässleholm/Vinslöv.
Den 29 mars har man ett
kårlägermöte på scoutlokalen. På
marsmötet önskade Berne
Svensson skärpning av
avbokningarna av Grankulla.

Tommy Snecker bad om hjälp med tomkartonger till loppmarknaden.

April
Den 3-10 april deltager Mikael Klang på
Treklöver-Gilwellkurs på Rockelsta. Den 6
april har man jubileumsmöte på scoutlokalen.
Den 9 april är det långfredagsstädning på
scoutlokalen och arbetsdag på Grankulla. De
båda arrangemangen hade samlat totalt 15
ledare.
Den 17 april deltager kåren i Ren Stad med
ett 25 tal scouter som städar upp i Påarp.
Kåren genomför ett kårläger den 23-25 april
med 61 deltagare i Ugglarp. St Georg firades
den 25 april i skogen vid Ugglarp. Utmärkelsen
årets scout tilldelades Philip Nilsson. Mikael Klang, Richard Lindahl, Emmely Johansson, Petra
Håkansson och Mattias Sjöberg tilldelades 10 års märket.
Den 30 april firar kåren valborgsmäss med fackeltåg med 50 scouter och sju ledare från
scoutlokalen till kullarna vid Flybjärsområdet. Vårtalare var Komminister Erika Holm Johansson.
På april mötet konstaterar man att scoutlokalen
var nystädad och Grankulla nymålat. Till
loppmarknaden strömmade material in. En
växelkassa skulle Petra Håkansson ordna och
Berne Svensson en annons. Helena Linell hade
ordnat kuvert till kåren och man diskuterar
seniorscoutavdelningen till hösten.

Maj
Den 3 maj uppvaktar kåren kassören Yvonne
Jönsson på hennes 60 årsdag. Den 8-9 maj
arrangerar kåren en loppmarknad på
scoutlokalen som gav ett stort överskott. Den 9 maj uppvaktar kåren Tommy Snecker på hans 50
års dag. Den 17 maj har man ett jubileumsmöte på scoutlokalen. Den 22 maj har arkivgruppen ett
möte på scoutlokalen. Den 29-31 maj åker 35 stycken på Pingstläger på Sonnarp. En tredje plats
i livlinemästerskapet av Kenneth Borg blev den bästa placeringen.
På maj månads möte rapporterar Per-Olof Norén att en anslagstavla till scoutlokalen är ordnat.
Portalen blir ej klar på scoutlokalen förrän till terminsstarten i höst pga att material hade
försvunnit. En ruta hade gått sönder samt en takpanna hade blåst ner på scoutlokalen. Man
diskuterade de trasiga eldgroparna och beslutade att iordningställa nya inför jubileumet. Portalen

Bild 14 Överraskningshajken

Bild 15 Fika på långfredagsstädningen

Bild 16 Städdag i Påarp



på Grankulla skulle komplettera. En utvärdering av loppmarknaden redovisades. Den planerade
ledarpaddlingen fick strykas pga av för få anmälda. Per-Olof Norén håller i gräsklippningen på
Sjöstrands Mekaniska och Berne Svensson på scoutlokalen.

Juni

Juli

Augusti
Den 12 augusti samlades ett 15-tal ledare på lokalen för att planera kårens aktiviteter för hösten,
bl a kårens 60 års jubileum. Kåren deltog på Påarps Byafest den 21 augusti med ett lotteri. Årets
hembygdsdag var den 29 augusti vid Välluvs kyrka, där vi stod för korvgrillning och
livlinekastning.

September
Lördagen den 4 september firade Påarps Scoutkår sitt 60-års jubileum. Det firades med öppet hus
på scoutlokalen, där vi hade olika utställningar och aktiviteter, så som radioscouting,
makramétillverkning, tält från förr och nu och korvgrillning. Gurli Svensson, en av de första
ledarna i Påarps Scoutkår, gjorde ett besök som blev väldigt uppskattat av alla. På kvällen
samlades ett 50-tal före detta och nya ledare för middag i matsalen på Påarps skola. Efter avslutad
middag och underhållning, tågade vi med fotogenlycktor upp till Välluvs Kyrka.
Årets fredsdag firades på respektive avdelning under temat vara en god kamrat. 29 september hölls
den årliga kårstämman där det redovisades att kåren gått med en mindre summa i vinst.

Oktober
1-3 oktober åkte 16 stycken juniorscouterna och fyra ledare på läger till Riddarstugan på
Söderåsen. Hösthajken för seniorlaget hölls den 2-3 oktober inne i Helsingborg, arrangerades som
en stadsorientering. 6 oktober var det lägerhästinvigning för 6 stycken lägerföl. Årets
Distriktsstämma gick av stapeln i Ängelholm den 24 oktober, kåren deltog med fem delegater.

November
Miniorscouterna åker på läger den 12-14 november uppe i Riddarstugan. Samma helg, 13-14
november, åkte Mikael Klang på återträff för TG. Under vecka 48 har det varit lotteri utanför ICA
i Påarp.

December
De årliga julförsäljningen inbringade ett överskott på
2 500 kronor, bäst sålde Scouterna Ljus, julkorten och ju- letiketterna. Julgranar såldes under
helgerna i december och även här gick försäljningen bra. Den 12 december går en vän till Påarps
Scoutkår bort, Isabel Lopes. Isabel träf- fade Per-Olof Norén, Berne Svensson och Rikard Nils-
son första  gången  i juli 1983  I Lissabon och  många gånger under åren fram tills nu har man
varit på läger i Portugal och vid dessa tillfällen besökt Isabel. Den 30 de- cember var det
storstädning av scoutlokalen inför kommande vårtermin, det var fem ledare som lyckades få den
ren och fin.



2005

Januari
Första veckan i januari stod scouterna utanför ICA i Påarp och samlade in pengar till flodvågens
offer ifrån Tsunamin i Sydostasien på annandagjul 2004. Ett tio-tal ledare träffades den 16 januari
för att planera inför vårterminen. Det bestämdes att ett kårläger skulle vi ha under våren och taket
på scoutlokalen behöver akut lagas. Till lunch blev det ärtsoppa.

Februari
Fem seniorscouter och ledare åkte upp till Grankulla den 12-13 februari för en arbetshelg, helgen
kunde sammanfattas i röjning efter stormen, snö, bastueldande och spel. Årets Thinking Day
firades den 22 februari på scoutlokalen, under kvällen hade vi en insamling till de drabbade i Asien
efter Tsunamin, det blev 835 kronor.

Mars
Sju seniorscouter och en ledare åkte tåg till Ängelhom och Regionsträff den 12-13 mars. Den
20 mars åkte fem ledare till Kjesäter för att studera scouthistoria. Den 22 mars hade
lägerhästordern kallats till möte på distriktets kansli i Ödåkra, alla gammellägerhästar i distriktet
var kallade. I stadgarna för lägerhästinvigning stod att invigning av nya lägerhästar ska ske på
pingstlägret, då detta försvinner i och med Annandag Pingst inte längre är en helgdag.
Långfredagsstädningen samlade ett gäng den 25 mars för den årliga storstädningen av
scoutlokalen, i år blev det även målning av stora salen. Årets Ren Stad genomfördes under vecka
15 på respektive avdelning.

April
Ett 30-tal scouter och ledare åkte på kårläger till Aggarp den 1-3 april, temat var ”Världen runt”.
Karin Eriksson, kårens grundare,
gick bort den 9 april.
Den 17 april hade kåren loppis på
scoutlokalen, efter ha samlat in saker
många onsdagar innan dess.
Traditionsenligt firades St Georg
den 23 april i Välluvs kyrka tillsammans
med St Georgs Gille nr 9. Martin Hedman
fick ett bronsmärke för sina fem år som
ledare. Yvonne Jönsson och Jonas Nygren
fick ett guldmärke för deras 15 år som
ledare i kåren. Priset Årets Scout gick
till seniorscouten Sofie Snecker.
Valborgsmässofirandet den 30 april drog
ett 50-tal scouter och fotbollsspelare till fackeltåget ner mot kullarna på Flybjärsvägen.

Maj
Pingstläger ersätts från och med i år med Vårläger under kristihimmelsfärdshelgen, i och med att
annandag pingst är borttagen som en helgdag i kalendern. Den 5-8 maj åkte ca 30 scouter och
ledare upp till Sonnarp för att ha läger tillsammans med övriga 800 scouter.

Juni
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Juli
Den 30 juli till den 6 augusti åkte kåren upp till Sonnarp för att vara med på sommarlägret
Edda05.

Augusti
10 augusti samlades kårens ledare för att planera hösten aktiviteter. Byamarknaden den 21
augusti samlade alla föreninger i Påarp, då även Påarps Scoutkår med korvgrillning,
kakförsäljning och stödföreningens lotteri. Den 28 augusti deltog fyra stycken från kåren på
Hembygdsdagen i Välluv, även där med korvgrillning.

September
Året summerades på Kårstämman
den 28 september, det blev dock ett litet underskott
rent ekonomiskt med 1 234 kronor.
Per-Olof Norén valdes till ny ordförande för kåren
och Helena Linell som vice ordförande.

Oktober
Första helgen i oktober, 1-2, åkte seniorlaget på
Hösthajken, som i år gick av staplen i Åsljunga.
Juniorerna, nio scouter och tre ledare, åkte på läger den 7-8 oktober till Grankulla. Vid
Klåverödsdammarna hade Patrullscouterna hajk samma helg, den 7-8 oktober. Berne Svensson
deltog på JOTA i Ljungbyhed den 15-16 oktober. Den 17 oktober var det dags för årets
lägerhästinvigning, i år var det åtta unglägerhästar och tre föl som skulle invigas. 22
miniorscouter tillsammans med tre ledare och 6 föräldrar åkte på läger i Riddarstugan den 21-
23 oktober. Distriksstämman arrangerades av Åusås Scoutkår i Folkets Park i Billesholm den
23 oktober, kåren skickade fem delegater. Det blev påverkanstorg utomhus med avslutande
middag på kvällen.

November
Kulla Scoutdisktrikt arrangerade årets förbundsstämma i Ängelholm den 18-20 november,
Petra Håkansson deltog för scoutmuseet och Berne Svensson för radioscouting. Anneli
Sjöstrand deltog på Våga leka-kurs den 28 november på Fredriksdalsskolan.

December
Tre seniorcouter åte till Miatorps scoutstuga, Ugglarp, för Jul-Tass den 3-4 december. Där blev
det både julmiddag och julklappsutdelning. Både julförsäljningen och julgransförsäljningen
skedde inför julen, båda med gott överskott till kårens verksamhet.


