
2011

Januari
Arkivgruppen har möte den 8 januari. Kåren håller ett planeringsmöte den 10 januari på
scoutlokalen. Den 15 januari fyller kårens hedersordförande Anna-Greta Nordqvist-Andersson
75 år. På kårmötet konstaterar man att bäver terminen får starta vecka 4 pga. av ledarbrist,
bäveravdelningen har fått en ny ledare, Anneli Meredith, på scoutlokalen har man installerat en
ny gaspanna samt att en extra räkning på snöröjning vid Grankulla har inkommit. Den 16 januari
deltager Richard Lindahl på återinvigningen av Sonnarp.

Februari
Valborgsmässogruppen haft möte den 2 februari. 2 deltager på ALU3 på Sonnarp den 5-6
februari. Ekonomigruppen har möte den 8 februari. Ett extra AU-möte den 14 februari angående
firmateckning för slutförandet av försäljningen av Grankulla. Den 22 februari sker försäljningen
av Grankulla och köpeavtalet skrivs under. Markägaren köper Grankulla för
152 000kr. Den nya ägaren får tillträde den 1 mars. Thinkingday firas den 22 februari utanför
scoutlokalen med skattjakt, 35 scouter och 13 ledare deltager. På kårmötet i februari diskuterar
man lampan på toaletten som alltid lyser pga. av elementet. Man beslutar också att ta emot tio
scouter efter World Scout Jamboree (WSJ) 2011 på Rinkaby. Den 27 februari töms Grankulla
för en sista gång.

Mars
Kåren får ett nytt postnummer och är nu 253 51 PÅARP. En deltager på PL-kurs den 5-6 mars
på Björket. Två deltager på regionsträffen den 5-6 mars i Hässleholm, temat var kärleken.
Spårarscouterna på läger den 11-13 mars i Kvidinge scoutstuga, 15 scouter och åtta ledare
deltager, temat var tjuv och polis. Den 16 mars deltager Per-Olof Norén på bidragskurs i
Höganäs. Den 23 mars har kåren en studiecirkel i det nya programmet tillsammans med
utvecklingskonsulenten Cilla Formare. Upptäckarläger den 25-27 mars i Kvidinges stuga där
elva scouter och tre ledare deltager. På kårmötet i mars diskuterades insamling till
naturkatastrofen i Japan, att lokalavdelningsbidraget skall justeras i Scoutnet. Från Svenska
Scoutförbundet kommer alarmerande rapporter från en utredning om Kjesäter och man kallar
till en extra förbundsstämma den 19 juni.



April
Den 5 april har ekonomigruppen möte på scoutlokalen. Den 6 april har Valborgsmässogruppen
möte på scoutlokalen. Den 6 april har loppiskommitteen möte. Den 14-15 april har kåren ett
påsklotteri utanför ICA. Den 15-16 mars har kåren påskförsäljningsutdelning på scoutlokalen.
Den 16 april har arkivgruppen möte. Den 16-17 april deltager en ledare på ALU bas på Sonnarp.
Ren stad genomfördes den 16-17 april och den 23-24 april med 35 deltagare. Den 25 april har
Valborgsmässogruppen möte på scoutlokalen. Den 22 april har kåren sin traditionella
långfredagsstädning av scoutlokalen. St Georg firas i Välluvs kyrka den 26 april. 50 scouter och
20 ledare och 20 tal Gillescouter och ett antal föräldrar deltog i firandet. Förtjänstmärke i brons
tilldelades Lind Siderup, guld till Jenny Lindqvist, guld i emalj till Berne Svensson och årets
scout blev Thea Eriksson. På april månads kårmöte kan man konstatera att ytterbelysning på
scoutlokalen är uppsatt samt att en ny offert angående renoveringen av takarbetet var på gång.
Ett nytt underlag till kommunen för deras borgensåtagande hade lämnats in. Kåren fick också
besked om att man skulle ha hand om tio portugisiska scouter efter WSJ. Ett nytt
bäverscoutmärke har införskaffats. Kåren arrangerar valborgsfirande med bål tillsammans med
PGIF och Wällufsbygdens Hembygdsförening den 30 april. Trots att det är extremt torrt väder
och att det råder eldningsförbud kommer ca 500-600.

Maj
Yvonne Jönsson och Per-Olof Norén träffar Swedbank angående ett lån den 3 maj. Den 5 maj
har valborgsmässogruppen möte. Kåren arrangerar den 14 maj en bordsloppis utanför
scoutlokalen. En patrullscout går PL hajk 14-15 maj vid Höjehall. Kåren erhåller bidrag från
Stina Callmers fond och Mogen Backs minnesfond. Den 18 maj har ekonomigruppen möte där
man går igenom kalkylerna inför tackbygget samt skickar ut nya anbudsförfarande. Tre deltager
på förträff inför WSJ i Ystad den 7-8 maj. En spårarscoututflykt till Råådalen den 21 maj där
nio barn och fem ledare deltager. På kårmötet rapporteras det att mötet med Swedbank går trögt
och man överväger en annan bank samt att kommunen lämnar svar om borgenärskap efter deras
möte i augusti. Scoutliljan på husväggen har blivit renoverad och man diskuterade också röran
i förrådet samt städmaterial som försvunnit. Bäverscout har läger den 27-28 maj med elva
scouter och fyra ledare i Kvidinge scoutstuga. Extra distriktsstämma den 30 maj i Maria
församlingssal där fem ledare från kåren deltager.

Juni
Vårläger den 2-5 juni på Sonnarp, här deltager 32 stycken inklusive ledarbarn.
Utmanarscouterna tillsammans med Jonstorps scoutkår vinner vandringspriset. Kåren erhåller
bidrag från föreningen för barn och
ungdomsvård i Helsingborg samt från
framtidsfonden till nya skräpplockare.

Juli
Det 22nd World Scout Jamboree hålls på Rinkabyfältet
utanför Kristianstad den 27 juli – 7 augusti. Kåren skickar
3 deltagande scouter samt fyra som jobbar som IST. Totalt
deltager ca 39 000 st. scouter från 150 länder. Efter lägret
mellan den 7-10 augusti står kåren värd för tio Österrikiska
scouter i Home Hospitality.



Augusti
Den 17 augusti genomför kåren röda tråden på planeringsmötet. Kåren genomför en städning
på Rinkaby efter WSJ den 20 augusti där 20 deltager. Den 20 augusti uppvaktar kåren PGIF på
deras 80 års dag. Den 21 augusti deltager kåren i hembygdsdagen med korvgrillning samt en
utställning om deltagandet i WSJ. Kåren får ett brev från kommunen som beviljar en borgen på
150 000 kr i fem år. Ny kontakt skall göras med Swedbank och Nordea. På scoutlokalen
konstateras det att det har regnat in i skolsalen. Man diskuterar en snöskottningslista på
scoutlokalen inför vintern. Sjukvårdsväskan ”froggen” har kompletterats under sommaren. Man
beslutar om en gemensam julavslutning detta år. En del problem med rekryteringen av
bäverscouter då skolan ej släpper in oss för att informera om scouting. Kåren köper in ett stort
tält efter WSJ. Även fyra campingbord och stolar inköptes i Mjöhult. Kåren efterlyser även tre
triangakök som har försvunnit.

September
Ekonomigruppen har ett ekonomimöte den 1 september. Den 3 september arrangeras en byadag
kl 10.00-14.00 på ICA handlarens parkering med korvgrillning och en utställning från WSJ.
Informationsträff angående Acanac 2012 sker den 8 september. Den 9-11 åker 2 ledare på ALU
4 på Sonnarp. Den 20 september är det en ledtråd i Miatorps scoutkårs lokaler där en deltager
från kåren. Hösthajk den 24-25 september Ljungbyhed där åtta utmanarscouter deltager. På
kårmötet informerar Richard Lindahl att bygglovet på taket var inskickat och att ett par grindar
hade införskaffats. Kåren arrangerar också en scoutfödelsedag åt en bäverscout. Kåren beslutar
också att samla på city gross kvitton. Man bildar en julfestkommittee. Den 28 september har
kåren kårstämma

Oktober
Den 2 oktober har bäver utflykt till Bruces skog. Kåren arrangerar också en scoutfödelsedag den
6 oktober åt en bäverscout. Den 10 oktober håller man en träff med tolv anmälda till Acanac
2012. 14-16 oktober är det upptäckarläger i Stidsvig med tolv scouter och tre ledare. Den 22
oktober deltager fem ledare på DST i Maria församlingssal. Kåren genomför en
lägerhästinvigning den 19 oktober med 7 deltagare. Den 28-29 oktober är det bäverläger på
Boserup med 6 scouter och tre ledare.

November
Utmanarna har satt upp en geocatchbricka på Flybjärsvägen den 11 november. Spårarscoutläger
den 18-20 november i Kvidinge scoutstuga med 20 scouter och fem ledare i dimmigt väder. En
ledare går på ALU 2 den 12-13 november på Sonnarp. Möte med HP Byggplåt den 14 november
angående takbygget. På kårmötet konstateras att hyllor till kanoterna är byggda i containern.
Jullotteriet utanför ICA den 24-25 november säljs slut. På kårmötet rapporterar Richard Lindahl
att byggnadsnämnden hade synpunkter angående takbygget och att han hade fixat staketet. Den
25-27 november åker Linda Siderup på Treklöver Gilwellkurs på Rockelsta. Den 26 november
har arkivgruppen möte.

December
Fyra stycken åker på jultassen den 3-4 på Sonnarp. Den
6 december har kåren julfest i Flybjärsområdets
samlingslokal där totalt 59 stycken deltager.
Julgransförsäljning sker vid scoutlokalen den 10-11
och 17-23 december.



2012

Januari
Från den 1 januari går Svenska Scoutförbundet i graven och nu kallas det för riksorganisationen
Scouterna istället. Den 4 januari träffas de som skall åka till Portugal på Acanac till sommaren.
Kåren har en planeringsdag den 11 januari på scoutlokalen. Linda Siderup åker på del 2 i
Treklöver Gilwell utbildningen i Västervik. Den 26 januari har Valborgsmässogruppen möte
där det beslutas att deltagarna på Portugallägret får lov att sälja korv. På kårmötet klubbar man
igenom ett köp av en utbildningsryggsäck om ”drogfri-scout”

Februari
RFSU håller ett avdelningsmöte för äventyrarna och utmanarna samt för inbjudna scouter från
Mörarps Scoutkår den 13 februari. På ledtråden deltager två ledare Maria församlingssal den
15 februari. Den 18 februari har arkivgruppen möte där de bland annat sorterade upp
stödföreningen material. Thinkingday firas den 22 februari med jorden runt som tema. 40
scouter och ett tiotal ledare deltog. På februarimånads kårmöte kan man konstatera att takbygget
är igång och att Swedbank kräver in fler papper för ett lån. Gaspannan har besiktigats och det
meddelades att inga saker får stå emot den. Familjen Landemyr-Lethinen skänker också fyra
pärmar med temat äventyr-skog till kåren. Den 24 februari träffar ordförande och kassören
Swedbank för att diskutera ett lån men inget blir bestämt då papperna ej är klara från Swedbank.
Den 29 februari kontaktar kommunen ordförande och tycker att vi skall låna i en annan bank
då Swedbanks ränta är för hög.

Mars
På regionsträffen i Höör den 2-4 mars deltager 6 stycken från scoutkåren. Upptäckarna åker på
läger den 2-4 mars till Kvidinge scoutkårs stuga där sju scouter och tre ledare deltager. Den 14
mars träffar ordförande och kassören Ekeby Sparbank för att diskutera ett lån hos dem istället.
De får ett lån på 150 000 kr till 4,25% i fem år plus en hel del andra förmåner som endast de
har till föreningar. De beslutar att byta bank och därmed avskaffas postgirot i kåren. Kåren får
ett nytt bankgiro istället. Den 16 mars kontaktar kommunen oss angående dödandet av ett
pantbrev på fastigheten
Vintergäcken 2. Spårarna har läger
den 16-18 mars i Kvidinge scoutkårs
stuga och där deltager 16 scouter
och sju ledare. Temat är Snövit. På
marsmånads kårmöte konstaterar
man att takbygget är färdigt och att
bygget kostade 321
700 kronor totalt. Den 21 mars
håller Magdalena Norén en HLR-
kurs för Söderåsens golfklubb. Den
23-25 mars åker 24 stycken till
Lalandia på en kickoff kurs.
Påsklotteriet utanför ICA handlaren
den 29-30 mars tog slut. Den 31 har
arkivgruppen möte.



April
3 april har valborgsmässogruppen möte där det meddelas att kör och en godissponsor är fixad.
Den 6 april sker långfredagsstädningen på scoutlokalen. Den 21-22 april åker en ledare på
ALU4 på Sonnarp. Den 23 april firar kåren St Georg i Välluvs kyrka. Årets scout blir Kevin
Wahlgren. Sara Lehtinen fick förtjänstmärke i brons och Stefan Landemyr fick silvermärket.
Magdalena Norén fick förtjänstmärket gul/emalj. Mats Pettersson och Per-Olof Norén fick stora
förtjänstmärket i guld efter 30 års förtjänstfullt arbete. Scoutkåren fick en gåva från St Georgs
Gille i samband med firandet, en Miatorpare, i form av en täljd träfigur. På kårmötet i april
meddelar Matthias Sjöberg att han har flyttat och ej längre kan vara aktiv ledare mer. Kåren får
fondpengar från Prins Carl Gustafs Stiftelse, Mogens Backes minnesfond samt Folke
Bernadottes stiftelse. Deklarationen för Grankulla var också slutförd. Telefon på scoutlokalen
har blivit lagad och man har tecknat ett basavtal med Öresundskraft angående servicen på
gaspannan. Hemsidans kalender var tillfälligt trasig samt att ny ett nytt Sverigemärke/Eu märke
skulle införas i kåren dock skulle det gamla lagret säljas ut först. Portugalresenärerna organiserar
avdelningsfotografering under april månad. Den 26 april samlas Portugalresenärerna och
föräldrarna för en sista träff innan resan. Den 29 april har spårarscouterna en utflykt till
Råådalen. Kåren firar valborg den 30 april med sedvanligt fackeltåg från scoutlokalen till
kullarna mellan Lokvägen och Flybjärsvägen. Det kom ca 600 personer och utmanarscouterna
stod för korvgrillningen denna kväll.

Maj
Den 5 maj har valborgsmässogruppen uppföljningsmöte och konstaterar att lotteriet tog slut
snabbt och godisregnet var en uppskattad nyhet. Den 11-12 maj åker åtta bäverscouter, tre ledare
och två föräldrar på bäverscoutläger i Björnabolet utanför Ängelholm. Vårläger den 17-
20 maj på Sonnarp deltager 35 scouter ifrån scoutkåren. Kåren rönte stora framgångar genom
att vinna Ank-vollyboll för utmanarna och Byakampen tillsammans med Brunnby. Linda
Siderup går tredje:e och sista delen på Treklöver Gilwellkursen i Rockelsta den 17-20 maj. Hon
tilldelas Gilwellhalsduken den 19 maj och blir kårens 13:e Treklöver-Gilwellscout. Den 26 maj
avlider en f.d. ledare och f.d. stödföreningsmedlemmen Anna Brita Thorvaldsson. På kårmötet
i maj informerade Richard Lindahl att en större översyn av scoutlokalen behövde göras då
speciellt husfogarna.

Juni
Kåren uppvaktar fyra stycken på studenten den 8 juni. Den 13 juni har Portugalresenärerna en
arbetsträff på scoutlokalen. Kåren erhåller bidrag från Stina Callmers fond, Föreningen för barn
och ungdomsvård i Helsingborg.

Juli
Den
12
juli
träffas
Portugalresenärerna för en sista avstämning innan
resan. Den 29 juli beger sig elva scouter och ett
ledarbarn iväg till Portugal för att deltaga på Acanac
XXII. Resan sker med flyg från Kastrup till Lissabon
och sedan med minibuss och bil till Santa Cruz. Här
stannar man tills den 1 augusti för att
sedan bege sig till Lissabon och ett hotell. Här stannar man tills den 4 augusti då man beger sig
med buss till lägret. Lägerplatsen ligger vid Idanha-A-Nova. Tillsammans med 17 000 deltagare



tillbringar lägerliv i stekande sol. Toppnoteringen var 36oC. Den 10 augusti avslutas lägret och
en ny bussfärd till Lissabon och hotellet. Den 12 augusti flyger man hem från Lissabon till
Kastrup där föräldrar mötte upp.

Augusti
Kåren har planeringsdag den 18 augusti på scoutlokalen. Den 19 augusti deltager kåren på
hembygdsdagen med korvgrillning och utställning från sommarlägret. På augustimånads
kårmöte överlämnar Johan Olsson en talja i gåva till scoutkåren.

September
Kåren uppvaktar Sofie Snecker och Rasmus Wilson på deras bröllop den 8 september. Kårmötet
den 19 september beslutar man att inte genomföra lägerhästinvigningen pga att det fanns för få
att inviga. Kåren har Kårstämma den 19 september. På Hösthajk den 29-30 september deltager
fem utmanare och fem ledare.

Oktober
Den 12-14 oktober åker upptäckarna på läger i Kvidinge scoutkårs stuga med tio scouter och tre
ledare. Den 12-14 oktober åker 15 spårare och 6 ledare på läger i Östra Ljungbys stuga. Den
13-14 oktober går äventyrarna på hajk från Påarp till Örbyängar. Den 16 oktober är det
bildvisning från Portugalresan för föräldrar och övrigt intresserade. Den 20 oktober är det DST
på Sundsgården  där  fem från kåren  deltog, ett nytt påverkanstorg genomfördes. Den 21
november deltager en ledare på samrådet inför demokratijamboreen i Höganäs. På oktober
månadskårmöte beslöt man att ge utmanarna lov att måla om sitt rum. Scoutshopen informerade
också att numera kan privatpersoner ej beställa scoutskjortor mot faktura utan endast mot
direktbetalning, dock har scoutkårerna fortfarande fakturor. Man beslutar också att
kårmötesprotokollen skall skickas ut som PDF-filer i framtiden

November
Den 2 november har kåren en kickoff på
scoutlokalen tillsammans med Brunnby
Scoutkår inför byakampen 2013. Den 3
november har arkivgruppen möte. Den 9-
10 november åker bäverscouterna på läger
i Kvidinge scoutkårs stuga, 14 scouter och
fyra ledare deltog. Den 10-11 oktober åker
en äventyrare på PL-kurs på Björket. Den
21 november   deltager en ledare på
samrådet inför demokratijamboreen i
Höganäs. Två ledare deltager på
Demokratijamboree i Stockholm 23-25
november. Endast 455 av 1 286 röstberättigade deltog i den första stämman som invigdes av
kungen. På novembermånads kårmöte kan man konstatera att fem stycken ej betalt
medlemsavgiften trots påminnelser. Mellan den 29 november -1 december genomförs ett
jullotteri utanför ICA, som var svårsålt pga av dåligt väder.

December
Den 1 december har arkivgruppen möte. Den 1-2 december deltog tre påarpare på jultassen på
Sonnarp. Den 4 december har kåren julfest på Flybjärsområdets samlingssal med 70 talet



deltagare. Den 7-9 december har äventyrarna läger i Klippan där åtta scouter och tre ledare
deltager. Den 8-9 och den 15-23 december sker julgransförsäljning utanför scoutlokalen.

2013

Januari
Den 8 januari har kåren planeringskväll. Den 11 januari avlider fd ordförande Karin Hansson.
Den 22 januari har valborgsmässogruppen möte på scoutlokalen. Januari kårmöte meddelas att
golven fått en uppfräschning men att ljuset i förrådet är trasigt. Man beslutar att även prova med
en vårförsäljning till förmån för sommarlägerdeltagarna.

Februari
Den 9 februari gör spårarscouterna en utflykt till Bruces skog, dagen är kall med mycket snö.
Den 22 februari firas Thinkingday med 40 scouter och tio ledare. Förutom att skriva brev till
Skottland samlade man in 296 kronor till scouternas världsfond. På kårmötet rapporterar
Richard Lindahl att värmen är ok men att elen behövs en riktig elektriker som behöver jobba
några dagar för att rätta till felet. Rasmus Wilson rapporterade att påskriset blev skänkt av
Martin Risell - Liljas pappa. Ann Sofie Eriksson rapporterade att hon inhandlat två glödritare
till kåren. Sekreteraren ändrar rutinerna angående kårmötesprotokollen där numera ordförande
också signerar. Den 23 februari har arkivgruppen möte.

Mars
Den 1 mars avlider en fd scoutledare Inga Holm. Den 2-3 mars reg-träff i Eslöv deltog en
stycken från kåren. Den 6 mars har valborgsmässogruppen möte, från och med nu är Kropps
församling medarrangör. Den 9 mars deltager 6 stycken på ett möte med vårlägrets lägerledning
angående byakampen. Den 21-23
mars arrangerar kåren ett
påsklotteri utanför ICA som såldes
slut tack vare en extra insats från
Johan Olssons släktingar. Den 23
mars har arkivgruppen möte. Den
23 mars har upptäckarscouterna
utflykt till Bruces skog. Den 29
mars är det långfredagsstädning på
scoutlokalen. På kårmötet
konstaterar man att man har fått
ställa in upptäckarlägret pga för få
anmälda och utmanarhajken pga
kylan.

April
1 april går bäverscouterna på utflykt till Hagaskogen. Äventyrarna gör en utflykt med cykel till
Bruces skog den 1 april. Ren stad har genomförts på alla avdelningar. Bäverscouterna åker på
läger den 5-6 april i Ottarps stuga, 15 scouter och fyra ledare deltager. Den 15 april har Johan
Olsson möte med Brunnbys Scoutkår om byakampen. Den 19-21 april åker spåraravdelningen
på läger i Kvidinge scoutkårs stuga, 18 scouter och fem ledare deltager. Den 22 april har
Valborgsmässogruppen har möte på scoutlokalen. Den 23 april firas St Georg i Välluvs kyrka
tillsammans med St Georgs Gille. Kyrkan var fullsatt och årets scout blev Emilia Starck. Peter
Johansson och Ann-Sofie Eriksson fick förtjänstmärket i brons. Sara Lehtinen fick



förtjänstmärket i silver. På kårmötet rapporteras att alla ledare skall gå trygga möten var tredje
år. Den 30 april arrangerar kåren tillsammans med Hbg Östra, Hembygdsföreningen och Kropps
församling valborgsfirandet i Påarp. 70 stycken deltager i fackeltåget från scoutlokalen till
kullarna mellan Flybjärsvägen och Lokvägen.

Maj
Den 4-5 maj deltager en äventyrare PL-hajken vid Skäralid. Den 9-12 maj ä kåren på Vårläger,
där 36 stycken inklusive ledarbarnen deltager. Kåren håller i byakampen och totalt deltager 950
scouter. Den 15 maj har valborgsmässogruppen uppföljningsmöte där man konstaterar att
arrangemanget fungerade mycket bra och att ca 600 människor deltog. Gruppen har nu skaffat
sig en bra ekonomisk grund för kommande valborgsfirande även om det skulle komma regn ett
år. Den 17 maj deltager Peter Johansson och Sofie Snecker i en rekryteringsträff i Bjuv-
Brogårdsdagen. Det meddelades att det gick fem kg mjöl till pinnbrödsbakningen. Den 22 maj
har kåren en förberedande ledarträff inför Sjöröd runt 2013. På kårmötet beslutar man att
införskaffa fler skräpplockare till kåren samt att komplettera naturlådan. Elen och staket var
under lagning och att en ny vimpel skulle inköpas. Kåren inför också närvaroregistrering via
webben till kommunen. Kåren tackar också nej till att hålla i ett midsommarfirande. Kåren inför
en sluten sida på Facebook för ledare och utmanare och en öppen för allmänheten. Den 28 maj
har bäverscouterna avslutning i Bruces skog.  Den 29 maj har man ett informationsmöte
angående Sjöröd runt för föräldrar. Kåren erhåller bidrag från föreningen för barn och
ungdomsvård i Helsingborg. Den 31 maj till den 2 juni genomför äventyrarna en kanothajk i
Rönneå.

Juni
Den 5 juni tilldelas Påarps Scoutkår Helsingborg
stads miljöpris 2013. Utdelning sker på Röda
Kvarn av ordförande i miljönämnden Anna Jähnke
där två stycken från scoutkåren deltager. Den 13
juni har kåren en föräldraträff för deltagarna på
Sjöröd runt 2013. Kåren erhåller bidrag från Stina
Callmers fond och från GA Riddarnas
scoutstugeförening. Desirée Norén deltager i Häst
och Hantverk i Svenstorp den 23-
27 juni. Man rider längs Söderåsen till Skäralid.
Här lär man sig rida, horsmanship, hantverk i
läder, smide, rep och hästhår. Den 30 har
ordförande och kassören bokslutsmöte.

Juli
Den  27 juli- 3 augusti deltager kåren i Södra
Skånes sommarläger Sjöröd runt 2013 med 30
deltagare.

Augusti
Den 11 augusti har arkivgruppen möte. Den 13 augusti har kåren planeringskväll. Den 18
augusti deltager kåren i hembygdsdagen med att grilla korv och visa bilder från Sjöröd runt
2013. På kårmötet beslutar man att tacka ja till att vara arrangör för DST. Man beslutar också
att beställa fönster till halva scoutlokalen.



September
Den 7 september uppvaktar kåren Mörarps Scoutkår deras 70 års jubileum. Kåren uppvaktar en
30 åring, Linda Siderup och en 40 åring, Richard Lindahl. Den 13 september får kåren besök av
de Nordiska scoutmuseerna. Kåren håller kårstämma den 17 september. Medlemsantalet är
101  medlemmar. På kårmötet  i  september meddelas att scoutlokalen har städats  och att
städskåpet har flyttats. Ett nytt avdelningsmötesförråd har installerats i en hörna i förrådet och
att två nya vindskydd har inhandlats. Kåren har också införskaffat reflexvästar. Den 21-22
september åker äventyrarna på Harry Potter Hajk i Brösarp, nio scouter och två ledare deltager.
Den 23 september genomför äventyrarna en utflykt till fågelparken. Den 24 september deltager
tre stycken från kåren på Ledtråden i Nord västra Skånes scoutmuseums lokaler. Den 26
september deltager tre äventyrare och en ledare på en dagsvandring efter en inbjudan av
Jonstorps Scoutkår. Den 28-29 september åker fem stycken på hösthajk och blir 2:a i tävlingen.

Oktober
Den 7 oktober genomför man en lägerhästinvigning för 16 stycken. Den 12 oktober håller kåren
i DST på Sundsgården tack vare elva flitiga ledare och funktionärer. Kåren har även fyra
delegater närvarande på mötet som beslutar att skjuta upp beslutet om distriktsnamnet. Den 18-
19 oktober har sju scouter och fyra ledare bäverläger i Ottarps stuga. Den 18-20 oktober
genomför spårarna ett läger i Kvidinge Scoutkårs stuga, här deltager 18 scouter och fem ledare.
Den 24 oktober har julfestkommitéen möte. Den 24 oktober deltager Christina Norén och Per-
Olof Norén på Miljönämndens sammanträde och redogjorde för vad vi hade gjort med pengarna
från miljöpriset. Den 27 oktober har arkivgruppen möte. På oktober månads kårmöte har kåren
besök av scoutkonsulent Andreas Siverståhl. Här rapporteras det att en grind är uppsatt mot
Ekebergavägen och att staketet på framsidan är bytt. Kåren ventilerade också sommarläger
2014 men frågan sköts upp till nästa kårmöte.

November
Den 8-10 november åker 12 upptäckare och fyra ledare till Ottarps scoutkårs stuga på läger.
Den 9-10 november deltager fyra äventyrare på PL-kurs i Björket. På kårmötet diskuterar man
ett kårläger men ett beslut får skjutas upp pga av för få ledare på mötet. Man diskuterar även
problem med dubbelrapportering av närvaro i det lokala aktivitetsstödet. Kåren genomför ett
jullotteri utanför ICA den 28-30 november.

December
På kårens julfest den 5 december på Flybjärsområdets
samlingslokal deltog 50 stycken trots storm utanför.
Den 6-8 december har äventyrarna läger på
scoutlokalen pga av det snöiga vädret, fem scouter och
tre ledare deltager. Den 7-8, 13-15 och 20-22 december
säljer kåren julgranar utanför scoutlokalen. Jultaus den
8-9 december deltager tre stycken plus två funktionärer
på arrangemanget som går av stapeln i Åstorp.
Arkivgruppen har möte den 10 december. Kåren
uppvaktar Peter Johansson på hans 40 års dag den 29
december.



2014

Januari
Årets första aktivitet var en planeringshelg för ledarna på Ullared den 11-12 januari. Det var 17
shoppingglada ledare som deltog. På kårmötet i januari diskuterade man problemen
dubbelregistreringen i det lokala aktivitetsstödet samt att de nya fönsterna hade anlänt och man
inväntade bara fint väder så man kan sätta i dem. Man konstaterade också att man gjort två
grupper på Facebook där en är till för ledare och en öppen för alla. Man beslöt också att fira
Thinkingday utomhus i Bruces skog och att det är ok för äventyrarna att sälja påskris genom att
knacka dörr. Man beslutar också att genomföra ett sommarläger på Sjöröd. Den 30 januari har
valborgsmässogruppen sitt första möte för året.

Februari
Kåren får besök av en lokal
korvförsäljare den 11 februari. Denna
korv skall säljas vid påskförsäljningen.
Den 22 februari firar kåren
Thinkingday i Bruces skog med 35
scouter och 14 ledare. Förutom
korvgrillning hann man med
tårttillverkning  vilket var ett slags
start av  jubileumsåret.  Den  22
februari sätts de nya fönsterna in på
scoutlokalen. Den 26 februari åker
fyra stycken på ledtråden i Åstorp

Mars
Den 1-2 mars deltager en stycken på reg-träffen i Höör. Den 3 mars har valborgsmässogruppen
möte. Två äventyrare åker på PL-kurs den 9-10 mars i Björket. Den 21-23 mars genomför
äventyrarna en övernattning i Kvidinge scoutkårs stuga, åtta scouter och två ledare deltager. På
kårmötet kan man utläsa att två kanoter har inhandlats och att nya gardiner är uppsatta. Man
beslutar också att höja avgifter för ledare och ledarbarn på vårlägret. Nya brännare till
triangaköken är inhandlat. Den 28-30 mars åker upptäckarna på läger i Kvidinge Scoutkårs
stuga, 14 scouter, fem ledare och ett ledarbarn deltager på lägret.

April
April den 2 april har valborgsmässogruppen möte. Den 10-11 april har kåren påsklotteri utanför
Ica handlaren som inte blir slutsålt utan det blir 166 lotter över. Den 11-12 april har
bäverscouterna en tältövernattning utanför scoutlokalen, 6 scouter, tre ledare och ett ledarbarn.
Spårarna åker på läger den 11-13 april till Kvidinge Scoutkårs stuga, här deltager 18 scouter,
fyra ledare och en assistent. Den 12 april har arkivgruppen möte. Den 16 april har
sommarlägergruppen möte. Den 21 april har man sin traditionella långfredagsstädning av
scoutlokalen. Den 22 april har valborgsmässogruppen möte. Den 23 april firar kåren St. Georg
i Välluvs kyrka tillsammans med St Georgs Gille och många föräldrar. Mia Kiander ledarinvigs
och Peter Johansson och Mikael Snecker tilldelas förtjänstmärke i silver. Yvonne Jönsson
tilldelas förtjänstmärke i guld i emalj för 25 år som ledare. Årets scout blev Tilda Sörhede. På
kårmötet kan man konstatera att leklådorna är städade och inventerade. Kåren beslutar om
jubileumsmärket. Den 30 april firar kåren valborg med ett fackeltåg och tändning av bålet



tillsammans med Hbg Östra, Hembygdsföreningen och Kropps församling. Kårens
äventyrare har hand om korvförsäljningen. Totalt kommer ca 700 personer.

Maj
Den 3 maj uppvaktar kåren Yvonne Jönsson på hennes 70 års dag. Den 9-10 maj deltager tre
äventyrare på PL-hajken vid Skäralid. Kåren deltager i ”I Love HBG”. (ren stad) under
vecka 21. Den 17-18 maj deltager fem äventyrare och två ledare på Furulunda Challange, ett
nattligt äventyr. Den 20 maj har kåren ett ledarmöte för vårlägerledarna. Den 28 maj möter
Påarps äventyrare Mörarps äventyrare i brännboll på Gröningen. På kårmötet diskuterar man
den nya innomhuskännaren som reglerar värmen och kostnaderna för de resterande fönsterna.
Den 24 maj har arkivgruppen möte. Den 27 maj har ordförande en träff med fritid
Helsingborg angående Pulshöjaren. Den 29 maj – 1 juni åker kåren på Kulla Scoutsdistrikts
Vårläger på Sonnarp, 25 scouter, tolv ledare och åtta ledarbarn deltager. Desirée Norén
erhåller stipendium ur Yvonnes minnesfond på lägret.

Juni
Den 5 juni uppvaktar kåren Jakob Eriksson på hans student. Den 10 juni mottager ordförande
bidrag från Föreningen för barn och ungdomsvård i Helsingborg på Handelsbanken. Den 12
juni har sommarlägergruppen möte. Den 17 juni har kåren ett föräldramöte inför
sommarlägret. Den 18 juni får kåren besök av Högaborg-Husensjös scoutvänner. Den 25
juni har arkivgruppen möte. Den 29 juni har Kassören och ordförande bokslutsmöte. Kåren
erhåller bidrag från Stina Callmers fond.

Juli
Den 7 juli har valborgsmässogruppen möte.
Den 21 juli till den 3 augusti deltager tre
stycken på Blå hajk, forsfararna i Torsby,
Värmland. 26 juli till den 2 augusti genomför
kåren ett jubileumsläger på Sjöröd. Här
deltager 33 scouter, tolv ledare och fem
ledarbarn i strålande solsken.

Augusti
Den 6/8 har arkivgruppen möte.
Den 11/8 har man ett informationsmöte angående WSJ-2015. Scoutkåren genomför en
planeringsdag på scoutlokalen den 12/8. Kåren deltager på hembygdsdagen den 17/8 i
hällande regn. Den 28/8 har arkivgruppen möte. På augusti månads kårmöte rapporterar man
att nya fönster är beställda och att man har bytat ut spisen till en nyare. Man beslutar också att
byta färg på kårmärket till blå/gul. Man beslutar även att tillåta utmanarna att tillverka
paracoreband för försäljning.

September
Den 5-7/9 deltager 5 utmanare och 2 ledare på Pirat-Ting på Elinebergsskolan.
Den 6/9 klipper man häcken på scoutlokalen inför jubileumet.
Den 12-14/9 åker Stefan Landemyr på kajakkurs i den Blekinska skärgården.
Den 13/9 firar kåren sitt 70 års jubileum på scoutlokalen med öppet hus och en tack-middag
för utmanare, ledare och funktionärer. Kåren får 2 st tavlor skänkta av Anna Olsson som
auktioneras ut på jubileumsdagen. Kåren erhåller presenter från Helsingborg Östra,
Wällufsbygdens hembygdsförening och Mörarps Scoutkår.



Den 20-21/9 deltager 11 äventyrsscouter och 2
ledare på Guldgrävarhajken vid Skäralid. Den
27/9 har arkivgruppen möte. Den 27-28/8 deltager
utmanarna och ett roverlag på distriktets hösthajk
vid Västra Torup. 8 rover och 8 utmanare deltager
med en 3:e plats för rovers och en 2:a plats för
utmanarna i tävlingarna. Den 30/9 har man
kårstämma på scoutlokalen. På kårmötet
rapporterar man att bidrag har erhållits från
fredsljusfonden. Kåren har även köpt in en ny
flagga med den nya scoutliljan på. Kåren har även

fått en liten vedkärra av en Påarpsbo.

Oktober
Den 4/10 har arkivgruppen möte.
Den 3-5/10 åker 26 spårare och 5 ledare på läger Kvidinge scoutkårs stuga.
Den 10-12/10 åker Mikael Snecker och Johan Olsson på Treklöver Gilwell kurs i Rockelsta.
Den 11/10 deltager kåren med 4 representanter på DST på Segragymnasiet i Östra Ljungby.
Här väljs Caroline Norén och Desirée Norén in i distriktsstyrelsen.
Den 13/10 genomför man en lägerhästinvigning. Kåren genomför ett Jubileums-Jota på
scoutlokalen den 17-19/10 med totalt ca 50 st deltagare.

November
Den 4/11 åker 4 st delegater på en extra DST i Helsingborg. Den 7-9/11 åker 9
upptäckarscouter och 7 ledare på läger i Kvidinge scoutkårs stuga. Den 7-8/11 åker 13
bäverscouter och 3 ledare på läger i Ottarps scoutkårs stuga vid Videröra skog. Den 8-9/11
åker 6 st äventyrsscouter på PL-kurs på Björket. Den 8/11 genomför WSJ deltagare en
trädgårdsdag i Strövelstorp. Den 9/11 har arkivgruppen möte.
Den 13/11 genomför man kursen om kaffemärket med ett tiotal deltagare. Den 14/11 åkte 8 st
ur Roverlaget och bowlade i Helsingborg. Den 15/11 genomför WSJ deltagarna en
korvgrillning i samband med att Påarps Skola har öppet hus. Den 26/11 åker de som skall åka
på WSJ 2015 in på Knutpunkten för att hämta hem fredsljuset.
På novembermötet rapporterar man att man har erhållit bidrag från Högaborg/Husensjös
understödsfond. Mats och Marianne Pettersson åtar sig att städa köket 1 gång i månaden. Den
21-23/1 åker 2 representanter till Kristiandstad för att deltaga på demokratijamboreen.
Den 27-29/11 genomför man ett lotteri utanför Ica handlaren. Kåren säljer även julsaker under
november månad.

December
Den 3 december genomför kåren en julfest på Flybjärsområdets samlingslokal för ca 80 st.
deltagare. Den 6-7/12 genomför 14 st äventyrsscouten och 4 ledare ett mysläger i Klippans
scoutkårs stuga. Den 13-14/12 deltager 7 st på jultassen på Sonnarp. Kåren säljer julgranar
den 6-7, 12-14 och 19-22/12 utanför scoutlokalen. I år erbjuder man hemkörning samt
återhämtning av granen.


