
2015
Januari
Arkivgruppsmöte har möte 3/1. Den 3-5/1 var Ebba Lindkvist, Anton Müller och Jasmin 
Lindqvist på Bjäremys ihop med Bjäre Scoutkårs utmanarlag. Kåren har en planeringsdag den
10/1. Den 10/1 hämtar äventyrarna julgranar i byn. Den 14/1 deltager 4 st på föreläsning om 
ADHD i Malmö. Terminsstart sker mellan den 19-22/1. Mikael Snecker och Per-Olof Norén 
har varit på valborgsmöte den 22/1. Vi får återbäring från Citygross; 1650: - och från 
Scoutshopen; 1455:-. Mikael Snecker och Johan Olsson åker på TG den 30/1-1/2, 
Gilwellstugan. Hela förrådet är fyllt av fönster och man bara inväntade bättre väder innan de 
gamla skulle bytas ut.

Februari
Arkivgruppen har möte den 28 feb. Thinkingday den 22/2 i Råådalen med 40 tal scouter, fint 
väder. 2 st beachflaggor har inhandlats.

Mars
Spårarna deltog i Scouternas dag i Malmö den 21 mars, 2 ledare och 10 scouter.
Distriktet ordnar en Trygga-möten kurs i scoutlokalen den 19 mars, 33 st deltagare varav 13 
var ifrån Påarps scoutkår. Citygross slutar att sponsra med "kvitto" pengar över hela Sverige. 
Äventyrarna hade haft påskmysläger den 20-22/3. 10 ungdomar och 3 ledare deltager. Under 
lägret var de ute och sålde påskris i byn. Ledtråden den 25 mars i NVS Scoutmuseums lokaler
deltog Per-Olof Norén, Desirée Norén och Caroline Norén. Bäver var på läger den 27-28/3 i 
Saxtorpsskogen, närmare bestämt i Landskrona Kyrkliga scoutkårs stuga, 12 barn och 2 
ledare var med.

April
Utmanarna har haft övernattning på lokalen den 2-3/4, totalt 8 st var med.
Vi har haft den traditionsenliga långfredagsstädningen, i år var det den ¾ och vi var uppemot 
25 st som deltog. Valborgsmöte har hållits den 9/4 och 22/4.
Ann-Sofie Eriksson var i Landskrona på scouttåget den 11/4. Dålig uppslutning, bra 
arrangerat. Hon deltog på workshop och en längre föreläsning om ledarskap. Spårarna har 
varit på läger i Höör den 17-19/4. Lägret innefattade bl.a. ett besök på Skånes djurpark. 18 
barn och 3 ledare deltog på lägret. Upptäckarna har haft läger vid Kvidinge flicks-scoutstuga i
Maglaby den 17-19/4. 9 barn och 5 ledare upplevde guldgrävartiden.  Äventyrarna har deltog 
i Trapperyxan/Dynggrepen vid Sövdesjön. Ett arrangemang som Södra Skåne stod bakom. 
Det var den 17-19/4 och här deltog 5 barn och 2 ledare. Av 6 startande lag kom våra 
äventyrare på en 3.dje plats. Det har varit påsklotteri vid Ica affären den 26-28/3.
Vi har firat St Georg traditionsenligt i Välluvs kyrka den 23/4. Ca.70 medlemmar deltog och 
som vanligt var även Gillescouterna med, från dessa fick vi ett bidrag på 800:-. Årets scout 
blev Pontus Eklund. Förtjänstmärke i brons tilldelade följande ledare: Johan Olsson och Sofie 
Snecker. På april månads kårmöte noterar man bland annat att timern till kaffekokaren är 



införskaffad. Belysning på vinden är fixad.  Bo-Göran Nilsson har avsagt sig ansvaret för 
förrådet pga. tidsbrist, nyckeln är nu lämnad till Hans Jönsson som tar hand om förrådet. Nya 
snitslar har tillverkats och en verktygslåda inkl. en del verktyg har blivit donerad av Patrik 
Pålsson. Driftskostnaderna för scoutlokalerna har sjunkit, så överskottet i budget kommer dels
att gå till att isolera rören på vinden. Kåren får ett erbjudande från HIF om att vara 
servicevärd under en hemmamatch och på så sätt tjäna pengar till kåren. 100:-/värd/match. 
Kåren avstår erbjudandet. Arkivgruppen har möte den 25/4. Ledarnas som skall åka på 
Vårläger har ett planeringsmöte den 27/4 Valborgsfirandet tågade vi iväg med 70st 
tillsammans med föräldrar. Ca:700st firade Valborg med oss i år.

Maj
4 st äventyrare åker iväg på PL-hajk i Skäralid den 9-10/5. Från kåren deltog 51 st på 
vårlägret den 14-17/5, 7 upptäckare, 14 äventyrare, 6 utmanare, 13 ledare, 4 funktionärer samt
7 ledarbarn. I byakampen kom Påarp 3:a och Utmanarna placera sig 2:a i sin klass. Ebba 
Lindkvist tog mot stipendium från Yvonnes minnesfond. Mikael Snecker har tagit 
Storlägerhästen, mottagen under vårlägret. Johan Olsson och Mikael Snecker har avslutat sina
TG ledarskapsutbildning i Gilwell Park – London, båda blev godkända. Ägde rum 21-24/5. 
Johan Olsson blir den 14:e Treklöver-Gilwell ledaren i scoutkåren och Mikael Snecker blir 
den 15:e. Arkivgruppen har möte den 25/4. Maj månads kårmöte informerar man om bidrag 
från färdfonden och diskuterar Påarps scoutkårs stödfond och ett förslag på regler som även 
bifölls av kårmötet. Man diskuterar även ett ”lägerkonto” dit avgifterna för de olika lägerna 
betalas in. Detta för att komma ifrån kontanthanteringen samt för man ska slippa ligga ut med 
pengar för barn som inte betalar. Lägeravgiften skulle faktureras istället då det är lättare att 
kräva in pengarna. Sotaren har varit och gjort en brandskyddskontroll samt ett tackkort från 
Valborgsgruppen har anlänt. 5 st Äventyrare deltog på Furulund Challange.den 30-31/5.

Juni
Den 8/6 har man föräldramöte om Vässarö. 11/6 hölls ett föräldramöte om Jorden runt-lägret.
Fixardag bl.a. fönsterbyte på lokalen sker den 13/6. 16/6 hölls ett föräldramöte om WSJ i 
Japan. Mikael Snecker lånar ett stort ledartält mellan 25-28/6. 29/6 hålls ett bokslutsmöte.

Juli
Till Vässarö åker det 6 ledare, 3 Rover, 2 utmanare, 7 äventyrare samt 2 ledarbarn som åker 
den 2-8/7. Man besöker Gränna, Frustunaby och Stockholm också tillsammans med vår 
skotska vänkår från Edinburgh. Den 18/7-12/8 åker 8 st scouter till Japan för att deltaga på 
WSJ.

Augusti
På sommarläger Jorden Runt, vid Ljungbyhed den 2-8/8 deltager 22 scouter, 8 ledare, 2 
ledarbarn. Terminsplanering för höstterminen sker den 15/8 då man även har en genomgång 
av tälten. 18/8 deltager Christina Norén och Per-Olof Norén på Föreningen för barn och 



ungdomsvård i Helsingborgs prisutdelning. Hembygdsdagen den 23/8 deltager vi med 
korvgrillning samt utställning från sommarens aktiviteter. Höst-Terminen startar Vecka 36 
(31/8-3/9). Richard Lindahl meddelar att han har lokal i (Ekeby) när vi behöver hänga upp 
våta tält framöver. Kåren erhåller ett bidrag från Påarps Socialdemokratiska förening på 
25 000kr som går till Påarps Scoutkårs fond. Man får bidrag från Karl Jeppssons minnesfond 
samt Stina Callmers fond. Kårmötet beslutar också att ge avdelningarna möjlighet att betala in
sina lägeravgifter via kårens bankgiro. Kåren återinför inköp/försäljning av begagnade 
scoutskjortor. Kåren ersätter den fasta telefoner med en mobiltelefon. Man införskaffar också 
en dosa för kortbetalning. Man diskuterade också på augustis kårmöte frågan om rekrytering 
på Bårslövs skola, Och att man önskar ett utökat miljötänk vid transport till och från läger. 
Uppmana föräldrar att optimera samåkningen. Förslag lades fram att kåren utformar 
gemensamt lägerinbjudansformulär för att förenkla förståelse för föräldrarna, då det är ett 
stort problem att få in svar. Fråga angående körersättning lades fram och eventuellt en 
diplomtavla eller affisch på ledare som genomgått Trygga Möten. 

September
Den 5-6/9 samt 10-11/10 gick Ebba Lindkvist kursen ”Ditt personliga ledarskap” i 
Hässleholm. 12/9 hölls ett arkivmöte. Den 13/9 hade utmanarna arbetsdag på scoutlokalen.
Den 19 - 20/9 åkte Äventyrarna på Smugglarhajk med 12 ungdomar och 3 ledare den, med 
start i Brösarp och vandring till Vitemölla. 

Den 26 – 27/9 deltog två patruller från Påarp på Hösthajk på Söderåsen, en patrull med 4 
utmanare och en ledare, samt en roverscoutpatrull med 6 deltagare. Den 29/9 har kåren 
kårstämma där man bland annat beslutar om Policyregler angående brottsregistret och 
riktlinjer för Trygga Möten. Även riktlinjerna och placeringen av Påarps Scoutkårs fond 
beslutades. Den 29/9 deltog Caroline Norén i Ledtråden.
På kårmötet diskuterade man att plåtslagare har fixat färdigt på utsidan. En laddningsstation 
till mobiltelefonen och en timer till ytterbelysningen är uppsatta. Per-Olof berättar att kåren 
har nu över 130 medlemmar, vilket är näst störst i distriktet, endast Örkelljunga är fler. Mikael
Snecker berättar att Utmanarna dragit igång en New Body försäljning vilket ger en vinst till 
slut på 5576kr.

Oktober
Den 1/10 är det bildvisning av WSJ i Japan. Ca 50 åhörare. Den 5/10 är det 
lägerhästinvigning med Ca 20 deltagare som invigdes.
Den 7/10 har Per-Olof Norén och Christina Norén en träff med scoutkonsulenten om scouting 
i Bårslöv. Då Kvistofta har många medlemmar från Bårslöv och aktivt rekryterar där, läggs 
planer på egen scoutkår i Bårslöv på is. Den 8/10 åker utmanarna på studiebesök på 



Filbornaverket, 15 personer deltog. Den 10/10 åkte äventyrarna till Åstorp och hade karta och 
kompass. 8 scouter och 4 ledare deltog. Den 10/10 sker en inventering av materiel i förrådet. 
Den 11/10 åker upptäckarna på besökte till Fredriksdal, 8 scouter och 4 ledare deltog.
Den 16-17/10 är det bäverläger i Påarps Scoutkårs lokal för 19 scouter och 6 ledare.
Den 16-18/10 är det Spårarläger i Björket där 12 scouter, 5 ledare och 3 assistenter deltager.
17/10 hölls det distriktsstämma i Förslöv. Kåren skickade 5 delegater och 1 observatör. Där 
beslutade man om en höjning av avgiften till distriktet på 3 kr.

24/10 utför 2 ledare och 2 utmanare en arbetsdag i en trädgård i Strövelstorp. 31/10 utfördes 
en städdag i scoutlokalen. På kårmötet diskuterade man problem med medlemmar som slutar 
efter halva terminen och inte erlagt medlemsavgift.

November
Den 6 – 8/11 har upptäckarna ett läger i Kvidinge Scoutkårs stuga. 10 upptäckare och 8 
ledare/assistenter deltager. Temat för lägret var att fira alla årets högtider på en helg. Den 7 – 
8/11 gick 3 st äventyrare PL-kurs på Björket. Den 12/11 höll det Trygga Möten-kurs på 
lokalen med ca 12 deltagare. 14/11 hölls ett arkivmöte. Den 17/11 har julfestkommittén möte. 
Julfestkommittén består av en ledare från varje avdelning. En extra bildvisning av WSJ för 
upptäckarna görs den 19/11. På kårmötet diskuterar man att ledningarna i yttre förrådet måste 
dras om och att en kontakt utomhus önskas, gärna med rejäl arbetsbelysning. Patrik Pålsson 
meddelar att han har fixat lite rör till vasken i förrådet. Efter lite diskussion kom mötet fram 
till att satsa på Distriktets sommarläger Elementum 2016, då alla utom Bäver kan delta på 
detta. Jultomten kom tidigt och lämnade julklapparna till ledare och funktionärer, en tröja. 
Den finnas inte till försäljning, utan är tänkt som morot för nytillkomna ledare och 
funktionärer. Den 26-27/11 har man ett jullotteri utanför ICA där man har sänkt antalet lotter 
till 3000st. Den 27-29/11 har äventyrarna ett Jul och Mysläger i scoutlokalen. 12 scouter, 4 
ledare deltager. Julförsäljningen sker under november med ett svagt resultat.
På novembers kårmöte diskuterade man en eventuell försäljning av toa- och hushållspapper, 
där man ska kunna beställa via internet. Ett handtag till luckan till vinden behövdes.

December
Den 6/12 har man kåravslutning. Det blir en skattjakt med ca 70 deltagare.
Julgransförsäljning sker den 5-6/12, den 11-13/12, den 18-20/12 och pga. dålig försäljning har
man extra öppet den 21-22/12. 



2016

Januari
Terminens arbete startar den 11/1 med en planeringsdag. Den 15-17/ åker 8 st WSj Japan
deltagare till Höganäs för en återträff. Den 21/1 håller man ett informationsmöte för
utmanarna om sommarens aktiviteter. 24/1 åker utmanarna till curlinghallen för att curla. På
januari månadskårmöte meddelar många att man skall söka till Blå hajker, Biscaya och
Explorer Belt. Peter Johansson planerar en ny pappersförsäljning.

Februari
Den 2/2 har ledarna ett möte om vårlägret. Den 4/2 deltager 2 st från kåren på valborgsmöte
med Helsingborg Östra, Hembygdsföreningen och Kropps församling på scoutlokalen.
Den 10/2 sker ett ledarmöte angående Elementum.

Den 15/2 gör äventyrsavdelningen ett studiebesök på 
Krydderian.
Den 17/2 deltager Per-Olof Norén på ett möte med 
Helsingborgs Kommun om hur samarbetet
skall förbättras mellan kommun och föreningar.
Den 18/2 besöker upptäckaravdelningen brandstationen i 
Bårslöv. Den 22/2 firar kåren
Thinkingday utomhus med 30 barn och 10 ledare. På 
kårmötet konstaterar man att Patrik
Pålsson har startat med att renovera i förrådet och satt in en 
ny vask. Man har även gått
igenom fotogenlycktorna. Kåren väljer även 5 st delegater 
till distriktsstämman. Christina
Norén får tillåtelse att inhandla lite böcker om djur och 
natur. Man diskuterar även bilder på
kårens sociala medier. Spåraravdelningen kommer nu att 

hålla ytterdörren låst innan deras
avdelningsmöten startar.

Mars
Den 3/3 har valborgsgruppen möte med övriga föreningar på scoutlokalen.
Den 5-6/3 deltager 2 st på PL-kurs på Björket. Den 7/3 besöker Fördomsakuten
äventyrscouternas avdelningsmöte. Den 18-19/3 sker utdelning av påskförsäljningen på
scoutlokalen. Den 19-20/3 säljer 7 st äventyrsscouter påskris. Den 19/3 åker 10 upptäckare
och 6 ledare till Mölledammarna för en heldag i skogen. Kåren ställer in Påsklotteriet pga. att
det fanns för få försäljare. Den 25/3 har kåren sin traditionella långfredagsstädning av
scoutlokalen, 20 st deltager. Den 29/3 har man ett planeringsmöte inför Överraskningshajken
där 16 st äventyrare/Utmanare är anmälda.

Den 31/3 åker utmanaravdelningen 
Segway i Helsingborg.
På kårmötet meddelas det att 51 st 
var anmälda till scouternas dag i 
Malmö. Ebba Lindkvist är
antagen till Explorer Belt. Det har 
installerats jordfelsbrytare, nya 
lysrör i förrådet, vasken är



inkopplad samt nya eluttag utomhus. Kåren blir erbjuden att vara funktionärer vid en
Triathlontävling på Gröningen, men avböjer. Kåren har också problem med faktureringen via
email.

April
1-2/4 har Bäverscouterna läger i Saxtorpsskogen där 15 bäverscouter och 5 ledare deltager.
Den 1-3/4 har spårarscouterna läger i Kvidinge stugan där 9 spårare och 3 ledare och 2
assistenter deltager. Den 8-10/4 har upptäckarna läger i Kvidinge scoutkårs stuga där 10
upptäckare och 3 ledare deltager.
Den 9-10/4 åker 10 äventyrare och 3 ledare på Trapperyxan/Dynggrepen i Genarp. Den 14/4
håller Per-Olof Norén och Christina Norén en introduktionskurs för 8 nya ledare. Den 16-17/4
åker 6 st ledare på Leda scouting/Redo för naturen på Sonnarp. Kåren åker med 47 st till

Malmö för att deltaga på scouternas 
dag. Bäverscouterna blir 1:a och 3:a 
samt att spårarscouterna kom på en 
4:e plats.
Den 16-17/4 åker Ebba Lindkvist till 
Tranberg utanför Jönköping för att 
deltaga i en förträff
inför Explorer Belt. Kåren håller sin 
traditionsenliga St Georgs firande i 
Välluvs kyrka den
23/4. Här deltager ca 70 st från 
scoutkåren samt 10 st från St Georgs 
Gille. Kåren delar ut 25
års märke till Anneli Sjöstrand och 
Jenny Lindkvist. Till Årets scout 

valdes Max Johansson. Den 24/4 deltager 5 st på distriktsstämma i Jonstorp. Christina Norén 
väljs in i valberedningen. På kårmötet meddelas att Thea Eriksson har blivit antagen till 
Biscaya och Blå Hajk och Mattias Jönsson har blivit antagen till Blå hajk. Jasmin Lindkvist 
meddelar att hon vill deltaga på Boomerang 2016 på Vässarö vilket mötet godkände. Man 
beslutar att en brandöversyn skall införas. Det meddelas även från riksorganisationen att 
scoutrörelsen har växt samt att det kommer hållas en parad inför kungens 70 års dag. Mötet 
diskuterar även Valborgsfirandet där kåren står för korvgrillningen samt kaffeserveringen. 
Kåren har även sålt 64 st korvlådor inför Valborg. Diskussion förs även om nya inkomster 
genom olika försäljningar. Den 30/4 firar kåren Valborg med fackeltåg med 60 st scouter

Maj
Den 5-8/5 åker 52 scouter och ledare till Sonnarp för att deltaga på vårlägret. Kåren blir 2:a i
byakampen. 9/5 hölls ett informationsmöte om Portugal 2017. 12/5 har man ett
informationsmöte om sommarlägret Elementum. Den 16/5 cyklar äventyrsscouterna till
Mörarp för att möta Mörarps Scoutkår i brännboll. Den 21-22/5 åker 4 st på PL-Hajk vid
Skäralid. Mellan den 25-28/5 genomför scoutkåren skräpplockning i byn, I Love Hbg. 62 st

scouter deltager. På kårmötet 
rapporterar man att en timer är utbytt i
köket, det har målats i
förrådet. Man diskuterar problem med
utskickslistorna, kunskapsnivån på 
nyblivna scouter i
högre åldrar, diskussion om märken. 
Kåren har införskaffat ett fakturakort 
på City Gross.
Den 27-29/5 genomför 
äventyrsscouterna en paddelhajk i 
Rönneå, 12 st deltager.



Juni
Den 3-6/6 genomförs en överraskningshajk för 3:e års äventyrare och utmanare i Helsingör. I
strålande solsken deltager 11 scouter och 4 ledare.
Den 6/6 deltager 2 st scouter på nationaldagsfirande på Sofiero där kungen deltager. 11/6
genomförs en materialvårdsdag. Valborgsgruppen
har möte den 13/6 där en utvärdering
genomförs. Den 14/6 har man ett föräldramöte inför
Elementum. 5/6-7/7 åker Ebba Lindkvist
som den första scouten i Påarp på Explorer Belt i
Grekland. Den 28/6 har kassören och
ordförande ett bokslutsmöte.

Juli
Den 8-17/7 deltager Thea Eriksson på Biscaya från
Västervik. Den 23-30/7 åker 42 st på
Elementum på Sonnarp. Den 26/7-6/8 åker Thea
Eriksson på Blå hajk, forsfararna i Torsby,
Värmland. Den 30/7-5/8 deltager Jasmin Lindkvist
på Boomerang 2017 på Vässarö.

Augusti
Den 1-11/8 deltager Mattias Jönsson på Blå hajk,
jägarna, Undersåker. Den 14/8 genomför
scoutkåren en planeringsdag på scoutlokalen. Den
21/8 deltager scoutkåren på

hembygdsdagen vid hembygdsgården 
med korvgrillning och utställning om 
sommarens
aktiviteter.
Den 22/8 genomförs en rekrytering i 
skolan. På kårmötet konstaterar man att
gaspannan
stannar då och då, Brandskyddet har 
setts över och nya brandsläckare är 
uppsatta samt nya
brandvarnare. En röd brandskyddspärm
finns numera i bokhyllan.
Man beslutar också att varje avdelning 
skall välja ett brandskyddsombud 
ochatt en

brandskyddsövning skall genomföras varje termin. En del elarbeten är genomförda på
scoutlokalen, samt att det kommer att byggas nya hyllor till tälten i förrådet. Även
sjukvårdsmaterialet kommer att ses över. Materialförvaltaren uppmanar att sätta tillbaka
material på rätt plats i förrådet. Distriktet har skickat ut en förfrågan om vilken kår man vill
samarbeta med när ett distriktsarrangemang skall arrangeras. Kåren valde Mörarps scoutkår.
Kassören får en egen email-adress. Peter Johansson meddelar att han skall vara funktionär vid
ett företagsarrangemang i kårens räkning. Man beslutar att ett nytt tvätt-tält skall inhandlas, ett
vindskydd har kasserats, en ny större kaffekokare önskas inköpas.

September
Den 9-11/9 arrangerar man en överraskningshajk för 13 ledare och 4 funktionärer i
Hässleholm/Åhus området. Kåren har pappersförsäljning som avslutas den 11/9. Den 17-18/9
åker 16 st äventyrsscouter och 3 ledare på Harry Potter hajken i Brösarp. På kårmötet
diskuterar man röran i köket samt utgången, överbliven mat från läger samt att det behövs



bruna avfallspåsar. Man diskuterar även ordningen i förrådet och en eventuell ny märkning på
hyllorna. En extra container diskuteras pga. allt material men avvaktar tills hyllorna är på
plats. Man diskuterar även ytterdörren och en dörrstoppor samt eventuellt ett inköp av ett
vindskydd. Kårmötet går även igenom motionerna inför demokratijamboreen i Västerås.
Utmanarna meddelar att man har fått ett jobb på Max hamburgare inför Portugalresan. Man
beslutar även att införa avdelningsrapporter på dagordningen hädanefter. Kåren genomför sin
kårstämma den 20/9 på scoutlokalen. Man inför brandskyddsombud på varje avdelning samt
går igenom bokslutet och verksamhetsberättelsen. Man väljer Anneli Sjöstrand och Christina
Norén att representera kåren på Demokratijamboreen i Västerås. Den 24-25/9 deltager 2
patruller på hösthajken på Bjäröhalvön. 7 Rovers, 10 utmanare och 3 ledare deltager. Den
29/9 hålls ett möte inför Portugal 2017

Oktober
Den 1/10 levererar 4 st scouter papper till olika hushåll i Påarp. Den 8-9/10 går 3 ledare
ledarkursen Leda avdelning på Sjörröd. Kåren genomför lägerhästinvigning den 10/10 med 20
st nya lägerhästar. Den 13/10 genomför man en bildvisning av sommarens aktiviteter,
Explorer Belt, Biscaya, Blå hajk och Boomerang 2016.

Den 14-16/10 har upptäckarna läger i Kvidinge scoutkårs 
stuga. 6 upptäckare och 6 ledare.
Den 15-16/10 har äventyrarna läger i Saxtorpsskogen, 15 
äventyrare och 4 ledare deltager.
Den 18-19/10 deltager Jenny och Ebba Lindkvist på Nanny
Palmkvistskolans idrottsprojekt
där de visade upp scouting. Den 21-22/10 har 
bäverscouterna läger på scoutlokalen. 17 bäver
och 3 ledare deltager. Den 21-23/10 åker 20 spårare och 3 
ledare och 1 assistent på läger i
Aggarp. På kårmötet meddelar man att julförsäljningen är 
igång, och att en från distriktet
kommer att närvara på kårplaneringen den 14/1. Man 
diskuterar även en bättre koordinering
av lägren inför vårterminen, En ny brandvarnare är uppsatt 
samt att gaspannan är lagad. Man
diskuterar även julfestkommitéen samt sommarläger 2017, 

då speciellt för de yngre barnen. Man beslutar att man skall bestämma sig till nästa kårmöte

November
Den 3/11 har man ledarmöte inför Portugal 2017 på scoutlokalen. Den 5-6/11 deltager 5 st på
Pl-Kurs på Björket. Den 15/11 deltager 10 st från Påarps Scoutkår på Trygga Möten-kurs i
Helsingborg. Detta innebär att samtliga ledare och assistenter i kåren har gått kursen. Den 19-
21/11 deltager 2 st på demokratijamboreen i Västerås. 3 st ledare åker på ledarkursen ”Leda
Avdelning” den 16-20/11 på Gamlegården i Lund. Den 24-27/11 har kåren sitt årliga jullotteri
utanför ICA handlaren. Den 26/11 deltager utmanarna på hembygdsföreningens julmarknad
vid hembygdsgården med korvgrillning och tomtegrotta. Den 25-26/11 har utdelning av
julförsäljningen skett på scoutlokalen. Den 26/11 deltager Jenny Lindkvist och Marcus
Östberg på Nanny Palmkvist idrottsdag för att göra reklam om scouting. På kårmötet
diskuterar man ett brandskåp, sisalgarn, snöstoppare på taket samt man inför en jourlista på
snöskottningen vid scoutlokalen. Nya adventsljusstakar har inhandlats samt att man beviljar
Nattvandrarna att låna en nyckel till det yttre förrådet. Man föreslår att kommande
arrangemang och läger skall informeras bättre till alla barnen via hemsidan och kårutbildarens
försorg.

December



1/12-16 gick Stefan Landemyr brandkontroll med en 
brandingenjör. Resultatet var: 50 personer får vistas i 
lokalen på bottenvåningen. 15 personer, varav en ska 
vara ledare, får vistas på ovanvåningen. Övernattning får 
endast ske på bottenvåningen, högst 30 personer. Detta 
beror på: Bottenvåningen har felvända dörrar till köket, 
förrådsdörren är låst, ska egentligen vara säkerhetsdörr. 
Ovanvåningen har otillräckliga utrymningsvägar. EU-
regler kräver spiraltrappa som utrymningstrappa. Det ska
göras en helhetsöversyn av lokalen och då även kollas 
vad som kan göras ur brandsäkerhetssynpunkt. Stefan 
Landemyr berättar att målet är tillgänglighet för 100 
personer.
Äventyrsscouterna har läger på scoutlokalen den 2-4/12. 
15 scouter och 4 ledare deltager. Jultaus 2 - 4/12 hölls i 
Sonnarp. Den 4/12 genomför kåren en julavslutning i 
Påarp, utomhus. 80 st medlemmar deltager.



Januari

4 – 5/1 har utmanarna arbetsdag på Hotell Kärnan inför sin Portugalresa. 14/1 hölls 
kårplanering i lokalen. Vecka 3 startade samtliga avdelningar upp nya terminen. 24/1 hade 

Valborgsgruppen möte. Utmanarna är och badar utomhus 
31/1. På kårmötet kan man läsa om att Matthias Jönsson 
valdes in som ordförande i USB. Kåren har fått återbäring 
från Scoutshopen har inkommit med 1181 kr. Kåren har fått
bidrag från Carl Jönsson Understödsstiftelse har med 10 
000 kr till Portugalresan. Stefan Landemyr har fixat lysrören 
i stora salen, samt satt upp larmnummer. Man för en 
diskussion om att ytterbelysningen är dålig, mer av 
mysbelysning än praktisk arbetsbelysning. Mikael Snecker 
är kontaktad och har lovat se över detta vid tillfälle.

Februari 

4/2 hölls röjardag i lokalens förråd, 4 personer deltog. 4/2 
deltog ca 7 utmanare och en ledare i volleyboll i Vellinge. 
12/2 höll Peter Johansson kurs i formulärskapande för 4 

ledare. 12/2 hölls ett arkivmöte. 12/2 hade ordförande Per-Olof Norén möte med Richard 
Lindahl, där lokalen gicks genom. 22/2 firades Thinkingday vid lokalen med 14 deltagande 
barn och 6 ledare. På kårmötet informerar man att Påskförsäljningen och 
pappersförsäljningen är igång. Från avdelningen Spårarna meddelar man att extraledarna på 
mötena har fungerat väldigt bra. Äventyrsavdelningen meddelar att man har varit på 
Filbornabadet där man bland annat tränade livräddning Utmanaravdelningen meddelar man 
att man har haft workshop med scoutkonsulenten, väldigt trevligt, där det bland annat 
pratades om målspår och learning-by-doing. Dörren på baksidan fick skador av den hårda 
vinden under Thinkingday firandet. Per-Olof Norén och Richard Lindahl ska lägga upp en 
planering för kommande renoveringar av lokalen. Tanken är att detta ska utföras i tre faser, 
större grejer först. Nästa budget läggs upp siste juni, därefter kommer fler renoveringsplaner
läggas. Distriktsstämman skall arrangeras av Påarp, som även är distriktets största kår just 
nu. Då kåren hade 151 medlemmar (medlemmar under året, även de som slutat) vid 
räkningen får vi skicka 6 delegater till stämman. Från riksorganisationen informerades om att
”Scouter mot nazism” har inkommit där man varnar kårerna för nazistiska föreningar som 
hyr scoutlokaler för möten. Scoutväxeln i Stockholm talar den nya rikssvenskan. Angelica 
Edwardsson berättar att det är problem med kalkylbladet till Påskförsäljningen, inget 
registreras. Johan Olsson uppmanar att lappar som delas ut till barnen på avdelningen även 
skickas ut med e-post, och då även till de andra ledarna på den avdelningen. Marcus Östberg
lägger till att det är bra om alla har samma format på informationsutskicken, mötet enas om 
PDF. 

Mars

4-5/3 Var Mathias Jönsson och Viggo Forssman med och arrangerade Reg.-träff i Höör. 4-5/3 
ar 2 st äventyrare på PL-kurs i Björket. 8/3 hölls Valborgsmöte tillsammans med Helsingborg 
Östra, Kropps församling och Wällufsbygdens hembygdsförening. 

Äventyrare: Varit på vandring 12/3 från Domsten till
Laröd. 14 deltagare. På kårmötet kan man läsa att
Bäverscouterna har varit i Bruces skog och grillat korv. Att
Kenneth Borg har varit med hållit utbildning för
knivbevis. Kåren har fått bidrag från Högaborg-
Husensjö med 8000 kr till Portugal resan. Äventyrarna vill 



sy ett tre-i-ett vindskydd, d.v.s. man syr ihop tre vindskydd i vinkel. Inköp av material 
godkändes samt till en dubbel kaffekokare. Elementen i ledarrummet och utmanarnas rum 
fungerade ej. Utmanarna lovar att fixa en mindre skohylla och att i förrådet är brandskåp på 
plats. En diskussion om att det behövs städas oftare ledde till att man en gång i veckan 
städar de allmänna utrymmena och att avdelningarna ska turas om enligt ett rullande 
schema. Richard Lindahl har fått in förslagsoffert på renovering av grund, plattor och fasad. 
Inklusive dränering och puts så kostar renoveringen cirka 110 000 kr. En renoveringsplan för 
framtiden ska upprättas, där ska bl.a. ingå återkommande åtgärder som t.ex. fönsterbyte.

April

Per-Olof Norén deltog den 3/4 på kårordförandeträff i Höganäs, cirka 10 kårer deltog. Här 
diskuterades distriktets framtida roll, distriktet ska vara mer övergripande och se till att 
arrangemang fungerar, kårer ska tilldelas arrangemangen. Den 7 – 8/4 sker utdelning av 
påskförsäljningen. Den 8/4 sker utdelning av pappersförsäljningen, det mesta hämtades på 
lokalen. Den 7 – 8/4 hade bäveravdelningen läger i Kvidinge Scoutkårs stuga på Söderåsen. 
18 barn, 1 ledarbarn, 2 ledarassistenter från utmanarna samt 5 ledare deltog. Den 8 – 9/4 
hade 14 glada äventyrare och 3 ledare vandringshajk. De tog tåget till Kvidinge och vandrade
sedan upp till Kvidinge-stugan på åsen. Väl framme tillverkade scouterna ett nytt 3-i-ett 
vindskydd som ska vara lite större än tidigare. Det blev ganska bra, det krävs bara lite 
småjusteringar. Den 14/4 sker den traditionell långfredagsstädning i scoutlokalen med cirka 
20 deltagande. Den 19/4 hölls möte med Valborgsgruppen. Kåren har fixat sin del i lotteriet. 
Scouterna fick i uppdrag att hålla i korvgrillningen, detta blev delegerat till Utmanarna och 
deras ledare Rasmus Wilson. Den 22/4 Distriktsstämma i Höganäs, Örestrand. Påarp stod 
som värdkår och representerade med 6 delegater och 2 åhörare. Ebba Lindkvist kom med i 
distriktet som arrangemangsansvarig, Stefan Landemyr kom med i valberedningen och 
Caroline Norén tilldelades distriktets stora förtjänstmärke för sina insatser. Den 22/4 firades 
Scouternas dag i Malmö. 26 scouter och 6 ledare deltog. Inga placeringar i tävlingarna, men 

barnen kämpade väl och hade kul i alla 
fall. 23/4 S:t Georg firades enligt 
traditionen. Cirka 85 glada scouter och 
ledare inledde med samling vid 
scoutlokalen för gemensam promenad 
till Välluvs kyrka. Kyrkan fylldes helt 
(några fick nöja sig med ståplats) av 
scouter, ledare, föräldrar, syskon och 
annan släkt samt uppvaktning från S.t 
Georgs Gille. Det delades, förutom de 
vanliga scoutmärkena, ut flera 
förtjänstmärken. Caroline Norén och 
Rasmus Wilson fick Bronsmärket, André 
Ymer tilldelades både Brons- och 

Silvermärkena, Stefan Landemyr fick Guldmärket, Richard Lindahl fick Guld/Emaljmärket och 
Magdalena Norén tilldelades Stora Förtjänstmärket i guld. Viggo Holst från Upptäckarna fick 
utmärkelsen Årets Scout. 



Utöver detta hade ordförande
Per-Olof Norén den ovanliga och
mycket stora äran att tilldela
Christian Johansson Guldkorset,
för livräddande insats. Efter
ceremonin i kyrkan gick
scouterna i gemensamt tåg
tillbaka till lokalen. Kåren tackar
särskilt S.t Georgs Gille för deras
deltagande i firandet, samt för
deras generösa bidrag. På
kårmötet kan man läsa att kåren
fått bidrag från Folke
Bernadottes Minnesfond, med 18 000 kr som ska gå till Portugalresan. Distriktet hade skickat
ut information angående arrangemang. Påarp är placerat i grupp 2 och ska tillsammans med 
Mörarps och Vegeholms scoutkårer anordna ett arrangemang tänkt att riktas till varje 
avdelning i tur och ordning, med början 2018 för spårarscouter. Ordförande Per-Olof 
påminner alla ledare att skräpplocket måste dokumenteras med foto på deltagande barn. 
Fotot ska skickas in till kommunen. Patrik och Ebba är intresserade av att gå en 
Friluftsledarkurs i klättring 19 - 21/5 samt 9 – 11/6. Samt att Stefan Landemyr vill gå 
fortsättningskurs Kajak i Göteborg och Viggo Forssman till Blå Hajk Forsfararna. Mötet biföll 
allas önskemål. Den 25/4 hölls planeringsmöte inför Vårlägret med 8 – 10 deltagare. 27/4 
planeringsmöte för de 5 ledare som ska med på Jamborée – 17. 
30/4 Traditionellt Valborgsfirande med
fackeltåg från scoutlokalen, körsång, tal,
korvgrillning och lotteriförsäljning. Ca 60
barn uppskattas ha deltagit i fackeltåget och
ca 900 personer. 3 utmanare har fått i
uppgift att dela ut reklam och programblad,
samt sköta godisregnet. deltog på kullarna.
Korvförsäljningen gav en vinst på 650 kr,
lotterna gick åt fort och det fungerade bra
med funktionärernas västar. 
Maj

  5 – 7/5 gemensamt läger för Spårar- och Upptäckaravdelningarna i Lundakårens stuga 
Finngården, som ligger utanför Höör. 20 scoutbarn, 7 ledare och 2 ledarbarn deltog och man 
gjorde bland annat ett uppskattat besök på Skånes Djurpark. 13 – 14/5 PL-hajk i Skäralid med
8 deltagande Äventyrare. Trapperyxan som skulle gått av stapeln samma helg blev tyvärr 
inställt då för få var anmälda. 

15/5 Brouppgift på äventyrar-avdelningen med 16 Äventyrare och 6 Upptäckare. Den 20 – 
21/5 var Ebba Lindkvist och Patrik Pålsson på Friluftsledarutbildning i klättring på Kullaberg. 
De kommer erhålla grönt kort i klättring, vilket innebär att de kan hjälpa till om någon kår vill

anordna klättring. Den 24/5 sker 
packning inför Vårlägret med 5 
ledare och några Utmanare. Den 25 
– 28/5 Vårläger på Sonnarp. Påarp 
deltog med 39 scouter, 13 ledare 
samt hela 12 funktionärer. Vi kom på
tredje plats i byakampen. Nötterna 
(utmanarlaget) kammade hem det 



stora Mut-priset, för godaste mut-kakorna till funktionärerna. Äventyrarna har sin avslutning
29/5. Den 29/5 höll Valborgsgruppen ett möte där man gick igenom firandet och ekonomin. 
Bäver har en Brouppgift hos Spårarna 31/5. På kårmötet informerar Bäverscoutavdelningen 
att man har haft avslutning på Örby ängar med pizza och lekar. Spåraravdelningen 
informerar att man ska ha ett extraläger som avslutning, med tältning vid scoutlokalen 3 – 
4/6. Upptäckare meddelar att man ska ha sin avslutning 1/6, eventuellt på stranden 
beroende på väder.  Det meddelas även att Nattvandrarna, som har en del utrustning i 
förrådet, är vilande just nu men de ska hålla möte och bestämma hur de ska fungera. Eldning
på tomten runt scoutlokalen ska ske i oljefat eller liknande, ej direkt på marken. 
Förrådsrenoveringen i stort sett klar, hyllor är uppe, det ska göras en inventering. Städningen
har fungerat bra, det har varit stor skillnad. Detta kommer att fortsätta till hösten. 
Landskronakarnevalen och Action Run har skickat förfrågan om kårens deltagande som 
funktionärer. Kåren tackar nej. Kåren har ca 132 medlemmar. Valborgsgruppen har skickat 
tackkort för kårens hjälp under Valborgsfirandet. Peter Johansson visar upp 4 gruppbilder 
som han tagit under de senaste Vårlägererna och Elementum. Bilderna ska upp i muséet. En 
diskussion om körersättning diskuterades och man beslöt att göra upp riktlinjer för 
körersättning, samt genomgång av avdelningskassorna. Ann-Sofie Eriksson föreslår att det 
skapas en evenemangspärm, där det finns listor över utrustning som går åt, hur mycket 
korvar m.m. som behövs till alla de olika evenemang kåren deltar eller håller i. Kårmötet ger 
Ann-Sofie i uppdrag att sammanställa denna.

Juni

Deltagar- och föräldramöte 1/6 kl. 18:30 för de som ska med på Jamboréen. Utmanarna har 
paddelhajk 2– 4/6 i Rönneå där 10 st deltager. Den 3 - 4/6 Spårarläger på scoutlokalens 
gräsmatta. 13 barn, 3 ledare och 2 assistenter. 9 – 11/6 åker Ebba Lindkvist och Patrik 
Pålsson på klätterkurs del 2 på Kullaberg. 14/6 Föräldramöte om Portugalresan. Den 28/6 

har kassören och ordförande bokslutsmöte. Den 29/6 har man en
deltagarträff inför Portugalresan. 

Juli

Den 3-  /7 åker 2 st till Norge
tillsammans med
scoutkåren Finn,. De
vandrar i de norska
fjällen. Den 24/7-3/8 går Viggo 
Forssman blå hajk,
jägarna, 2017-07-24 – 2017-
08-03, Undersåker. Den 25/7 –

8/8
Portugalresa
och deltagande
i lägret
ACANAC 2017.
23 scouter
deltog. Först 3
dagar i Ericeira,
sedan 2 dagar
Lissabon, 1
vecka läger och
avslutningsvis 2

dagar i Lissabon. 



Den 5/8 – 12/8 Nationella Jamboree 2017 i Rinkaby. 12 scouter och 5 ledare deltog. Den 

Augusti

Den 22/8 genomför man en städning av 
scoutlokalen. Från kårmötet kan man läsa att 
kåren har fått bidrag från Stina Callmers fond 
38 500 kr till Portugalresan och Jamboree. En
vattenläcka uppstår på scoutlokalen i 
samband med byte av vattenmätare. 
Tackkort från Jasmine Lindquist för 
uppvaktningen på hennes student. Kåren har 
anmält sig till tidigarelagd fakturering, så 
medlemsavgifterna kommer nu att skickas ut 
en månad tidigare. Den 27/8 deltager kåren på 

Hembygdsdagen. Kåren sålde korv, popcorn och sockervadd samt visade bilder från sommarens 

äventyr. Den 30/8 USB-möte med tre deltagare från Påarp.

September

Den 8 - 10/9 deltager Stefan Landemyr i Kajakkursen i Göteborgs skärgård. På Helsingborgs 
Pride den 9/9 deltager 1 ledare, 3 utmanare, 1 upptäckare och 1 funktionär. Den 11/9 är det 
Ledarträff för distriktets ledare i Påarp, 2 ledare från Påarp deltager. Den 13/9 är 2 ledare på 
Jacob Hansens hus där Helsingborgs barn och ungdomsfond delade ut bidrag till kåren, erhöll
23 000 kr. På kårmötet meddelar äventyrarna att man har cyklat till Råådalen och grillade 
fiskpinnar med 18 barn.  Den 23/9 Spårarna på utflykt i Bruces skog. 18 barn och 6 ledare. 
27/9. Ordförande i Rådhuset och skrev på överenskommelse med kommunen. 30/9-1/10. 
Hösthajk i Bjärnum med 15 utmanare och 4 ledare. 

Oktober

Den 5/10 Arkivmöte. Den 7/10 Upptäckarna på utflykt på Fredriksdal. 10 barn och 3 ledare. 
Den 13-15/10. Spårarläger i Saxtorp med 23 barn, 6 ledare och 2 assistenter. Den 14/10 
Bäver på utflykt i Bruces. 20 – 22/10 Upptäckarläger i Kvidinge. 12 upptäckare, 5 

ledare/ledarbarn deltager. 21/10 sker utkörning av sålt 
toa/hushållspapper i byn. På kårmötet äskar utmanarna pengar 
till tröjor som blivit dyrare. Godkändes av mötet. Diskussion om 
hur den nya GPDR(nya dataskyddslagen som träder i kraft 18 maj 
2018) kommer att påverkar scouterna. Det har köpts in två nya 
lättvikts-vindskydd. Kåren har nu fyra, plus ett trasig som Hans 
Jönsson lovade laga. En diskussion om vår-basarer, julskyltningen 
i Helsingborg, arbetshelger på Sonnarp samt ledarsituationen på 
spåraravdelningen genomfördes också. Ledarna på äventyrarna 
genomför en mellan-terminsplanering och utvärdering. Lamporna
på baksidan av scoutlokalen har satts upp och är stålande samt 
att det har tillverkats eldplåtar att elda i. Kåren deltog i ett försök 

med tidigareläggning av faktureringen som har fungerat bra. Man konstaterar också att 
garageporten är trasig och behövs bytas ut. Man informerar också om de nya 
brandskyddsreglerna och de förbättringar som behövs göras, dock saknas budgeten till det. 
Man konstaterar också att fönster i stora rummet ännu ej klara. Lister och rullgardiner ska 
upp.  Flaggstången på framsidan går bra att använda på avdelningsmötena och att rökning 



inomhus är förbjudet. Gäller även rökning med öppet fönster. En julavslutnings kommittee 
bildades.

November

4 – 5/11 PL-kurs i Björket. 5 äventyrare från Påarp deltog. Den 10 - 11/11 Bäverläger i 
scoutlokalen med 13 barn. 11/11 Fredsljuset hämtades på Knutpunkten i Helsingborg. En 
deltagare från Påarp. Den 14/11 Ledarträff i scoutlokalen. Utbildning i arrangemang, 
synpunkter på arrangemangscykeln och info om
ledarskapsön. 7 deltagare från Påarp och 25 från
andra kårer. Den 18-19/11 deltager 2 st på kursen
”Leda avdelning” i Torna Hällestad. Den 24-26/11
har kåren jullotteri utanför ICA. Den 24 - 25/11 sker
utdelning av julförsäljning. Uppföljning v50 med
korvlådor som ej levererats. 24 - 26/11 Julmysläger i 
scoutlokalen. 12 äventyrare och 3 ledare. Den
25/11  grillar äventyrarna och utmanarna korv på
julmarknaden i Välluv. På kårmötet tände
ordförande ett ljus till minnet av Thore Alkefelt. Info om att skänka pengar till kårensfond 
finns med i dödsannonsen. Fonden är nu registrerad hos Fonus om någon vill skänka pengar. 
Info om Jamboree 2019 i USA. Man har börjat jobba på det. Anmälan öppnas tidigast våren 
2018. Man konstaterar också att man glömt att dela ut Påskbonusarna till påskförsäljarna. En
scouts allergi diskuterades och en storstädning av ovanvåningen skall göras. En 
brandskyddskontroll har genomförts och brandvarnarna fungerar. Kåren beslutar att man 
skall ta ett beslut i januari om deltagande på regionslägret. Ett mail inkommit till kåren från 
John Nielsen som är irriterad över att det är olika märken på skjortan för flickor och pojkar. 
Mailet läggs till handlingarna utan åtgärd. Utmanarna meddelar att de har åkt skridsko i 
Helsingborg och surrat dekorationer till ljusen i julförsäljningen. Kårmötet godkände att Thea
Eriksson och Jasmine Lindquist får gå Explorer Belt i Tjeckien eller Italien. Kårpolicyn att en 
person från varje avdelning ska delta i kårmötena diskuterades samt att de stora 
förändringarna med nya ledarkonstellationer och nya assistenter denna höst har gjort att 
samarbetet har gnisslat. Rollfördelning vid höststarten behöver göras. Johan Olsson tackade 
för uppvaktningen på hans födelsedag.

December

1 – 3/12 Julösm på Göransborg där 1 deltagare från Påarp. 12 st deltager på Jultaus 2-3/12 på 
Sonnarp. 4/12 Öppet hus på kansliet i Malmö, två deltagare från Påarp. Info om ledarskapskurser 
och arrangemang under 2018. 

Den 9/12 genomför kåren en julavslutning vid kullarna mellan Flybjärsvägen och Lokvägen. 

Ca 85 st deltager. Den 9/12 har ledarna, 

assistenterna och funktionärerna en julbowling 

i Helsingborg, 19 st deltager.





2018

Januari

Årets första scoutmöte är ett arkivmöte den 3/1. Den 14 - 16/1 åker 16 ledare till Malmö på 
planeringshelg. Terminsstart sker vecka 3. Den 23/1 träffas ledarna
för att planera Thinkingday. Tema blir Kalle Kaos 
(organisationstävling). Den 24/1 är det Infokväll om Jamboree 
2019. Den 27/1 deltager 6 st i sågning och tillverkning av slanor. 
De nya slanorna behöver förvaras på ett bra sätt. Peter Johansson 
och Stefan Jansson tittar på det. Under januari tillverkar 
äventyrarna tröjor. På kårmötet i januari får kåren ett tackkort från 
Linda Siderup för uppvaktningen på hennes födelsedag. Kåren får 
återbäring från scoutshoppen. 1240 kr. Jasmin Lindquist har 
anmält intresse för utbildning i att hålla ”trygga möten”-kurser. 
Karl-Erik påminner om att anmälan till kurser bör tas upp på 
kårmöte innan anmälan görs, så att vi kan ha koll på avgifter och 

bidrag. Nya lappar om scoutförsäljningen behövs. Peter Johansson startar en ny 
pappersförsäljning där de som vill med på Jamboree kan sälja i sitt namn. Välluvs kyrka är 
bokad inför St Georg men vi måste reservera platser till scouterna då det kan bli överfullt i 
kyrkan. Johan Olsson påminner att närvaron ska rapporteras till kommunen senast 15/2. Även 
statsbidrags ansökan ska göras snart. Ledare ska godkänna ansökan för varje patrull. 

Februari

Den 1/2 är det Valborgsmöte tillsammans med Kropps församling, Vällufsbygdens 
hembygdsförening och Helsingborg Östra. Den 2 – 3/2 åker utmanarna på Nattvolley i 
Vellinge. Sju deltagare i Påarps lag + tre från Påarp i annat lag. Den 9 - 11/2 är det Mysting i 
Staffanstorp. Marcus Östberg blir invald som vice ordförande och arrangemangsansvarig.  
Den 10/2 är det Spårardag i Bruces skog. Den 10/2 har Arkivgruppen möte. 

Äventyrsscouterna simmar den 12/2. Utmanarna
var på Yoump 15/2 med 7 deltagare. Den 22/2 
firar scoutkåren Thinkingday, ca 35 scouter 
deltog. På februari månads kårmöte kan man 
läsa att en ny garageport är uppsatt. Lister 
uppsatta i stora rummet. Rullgardiner kan sättas 
upp nu (görs under påsken). Offert på gång från 
två olika mattläggare angående ny matta i stora 
rummet. Brev från ”Mobbing Nej” med 
erbjudande om att sälja märken. Systemet för 
försäljning upplevdes som märkligt, så kåren 
beslutade att inte sälja. Per-Olof Norén, Kevin 

Wahlgren, Christina Norén, Jasmin Lindquist, Markus Östberg och Linda Siderup valdes som 
delegater till stämman. Stefan Landemyr sitter i distriktets valberedning. Kåren beslutar att 
deltaga på vårlägret och sommarlägret. Kåren blir erbjuden att grilla korv på Valborg. Kåren 
beslutar att de  som ska på WSJ hjälper till med korvgrillning. Tre utmanare behöver hjälpa 
till med godisregn och utdelning av infoblad. Korvlådor kan säljas av WSJ deltagare. Lådorna
levereras till midsommar. Funktionärer (IST) till WSJ kan hjälpa till och sälja och kan 



tillgodoräkna sig pengarna. Utvärdering av Thinkingday: Barnen tyckte det var roligt. Förslag
att det blir en återkommande aktivitet då det underlättar planeringen nästa år. Valberedning 
inför nästa kårstämma behöver tillsättas. Till hösten behövs ny ordförande och ny 
ledarrepresentant

Mars.  

Den 10 - 11/3 går 1st scout PL-kurs i Björket. Den 11/3 är det Roverhäng i Påarps scoutlokal. 
Vattenläcka i gatan utanför scoutlokalen den 11/3. Kommunen har åtgärdat och det påverkar 
inte oss. Upptäckarna gör en utflykt till Mölledammarna den 17/3. Den 16 – 18/3 är det 
Regträff i Ystad. Två scouter, en ledare och en funktionär deltager. Den 23 – 25/3 har 
äventyrarna  Påskmysläger i Kvidinge scoutstuga. 9 scouter, fyra ledare och en assistent 
deltager. Den 25/3 har arkivgruppen möte. Utmanarövernattning i scoutlokalen den 29-30/3 
var 8 utmanare och 3 ledare. Den 30/3 är det Långfredagsstädning av scoutlokalen. På 

kårmötet i mars kan man läsa att 
Spårarscoutledarna meddelar att fotbollen har 
ändrat dag till onsdag så risk finns att fler slutar. 
Utmanarna meddelar att de tagit kaffemärket. 
Mattläggare har lämnat offert på 15 000 kr för 
byte av plastmatta i stora rummet. Angelica kan 
kanske ordna sponsring av mattan från Willab 
Garden. Vi har fått möss i köket, så det behövs 
köpas in musfällor eller gift. Anticimex ska 
kontaktas. Värmen i ledarrummet behöver ses 
över då det var ganska kallt under mötet. Markus 
Östberg har skrivit motion till distriktsstämman. 
LUFT (Roververksamhet i hela Skåne) behöver 
ekonomisk uppbackning. De får från Södra Skåne
och Snapphane. Har tidigare haft en muntlig 
överenskommelse med Nordvästra Skåne, men 
det behöver finnas på papper. Kårmötet beslutade 
att Påarps Scoutkår stöder motionen. Försäljning 
av korvlådor till Jamboree 2019 startar till 

Valborg. Leverans av korv innan midsommar. Pappersförsäljningen ser bra ut. 
Påskförsäljningen ser dålig ut. Få beställningar hittills, men tiden är inte ute än. Förslag om att
utveckla hemsidan för att förbättra försäljningen. Många föreningar och skolklasser säljer 
grejer så konkurrensen är hård. Förslag om att hålla vår-basar, men det kräver några 
engagerade personer att hålla i det

April 



Den 5/4 är det kårordförandemöte i Bjäre. 3
ledare från Påarp deltager. Den 5/4 är det 
möte med valborgsgruppen. Bäverscouterna
gör en utflykt till Görarps Mölla den 8/4. 
Den 11/4 har 3 ledare möte med Mörarps 
scoutkår inför spåraraktivitet i höst. Den  
11/4 annordnas ett planeringsmöte inför 
Vårlägret där 7 ledare deltager. Den 13 - 
14/4. Är det Arrivo-läger i Tyringe, LK-
möte, Lufta-möte och Läko-möte inför 
regionsläger där 1 deltagare från Påarp. Den
13 - 15/4 har Upptäckarna läger i Kvidinge 

scoutstuga. 13 scouter och 6 ledare deltager. Den 13 - 15/4 är det Spårarläger i Aggarp. 20 
scouter, fem ledare och två assistenter deltager. Den 19/4 har Snapphane distriktsstämma i 
Spånkull utanför Önnestad. En deltagare från Påarp. Den 21/4 är det Distriktsstämma i Ausås.
10 st deltagare från Påarp. Den 23/4 firas S:t Georg i Välluvs kyrka. 78 scouter + ledare 
deltager. Bronsmärke delades ut till Patrik Pålsson, Silvermärke till Ann-Sofie Eriksson, Guld
till Peter Johansson och Guld-Emalj till Helena Linell Ek. Peter Johansson blev årets scout. 
Den 24/4 var det valborgsmöte på lokalen. Den 28-29/4 åker 15 st äventyrsscouter på 

Trapperyxan. Den 30/4 firades Valborg vid 
kullarna mellan Flybjärsvägen/Lokvägen. 
Valborgsmässofirandet missgynnades detta år av 
dåliga väderförhållanden varför det inte blev något
fackeltåg från scoutlokalen p.g.a. blåsten men 
bålet kunde tändas i vanlig ordning. Det blev korv 
och läsk över. På April månads kårmöte kan man 
läsa att kåren fått bidrag från Högaborgs 
Understödsfond med 7000kr.  
Pappersförsäljningen har gått bra. Vi har sålt 174 
balar. Nya gummiploppar till skräpplockarna har 

införskaffats. Stefan Jansson limmar på dem. Även en påminnelse om att inte glöm ej stänga 
alla fönster när ni lämnar lokalen finns med i noteringarna! För att vi ska ha kontroll på vem 
som är i lokalen ska alla möten som ej är avdelningsmöte bokas via ordföranden. En rapport 
från distriktsstämman säger att Sofie Snecker valdes till vice ordförande. Ebba Lindkvist och 
Viggo Forssman valdes till styrelseledamöter. Stefan Landemyr sitter i valberedningen. På 
stämman deltog 16 kårer med 55 delegater (115 möjliga). Förslag framfördes att ha två 
stämmor. En på våren om handlade om ekonomi och en på hösten om verksamheten. 
Stämman beslutade att vi ska ha EN stämma. Distriktet höjer medlemsavgiften med 10 kr/år. 
Påarp är kåren med flest medlemmar i distriktet. Förslag framfördes att kårerna ska turas om 
att ha ansvaret för valberedningen. Om valberedningen inte lyckas få fram någon kandidat, så 
blir det automatiskt kårens ordförande. Christina Norén kommer att skriva en motion som ska 
tas upp på nästa stämma. Nytt distriktsmärke har tagits fram: Kronhjort + Sonnarpsplantan. 
Man redogör för Spåraraktivitet som planeras till den 14/10 vid terrasstrapporna i 
Helsingborg. 10 kontroller med tema ”årets högtider”. Polistillstånd behövs och toaletter 
behöver ordnas. Påarps scoutkår har under åren 2014 - 2018 ökat från 60 till 100 scouter, men
bara ökat med två ledare. Det kommer att delas ut reklam att vi söker fler ledare i samband 
med Påarpsbladet. En rapport inför Vårlägret säger att det blir 52 deltagare från Påarp, 1200 



totalt. Vi behöver höja kreditgränsen på citygrosskortet. Den befintliga räcker inte till att köpa
mat till alla. Till Sommarlägret är 41st anmälda. Thea Eriksson är antagen till kurs ”Leda för 
hållbar värld” 3 - 11/8 med start i Boden.. Karl-Erik Bengtsson framförde en eloge till alla 
scouter för städningen i byn i samband med ”Ren Stad”. Stödfonden: Inga ansökningar än. 
Hur ska vi informera att den finns? Förslag framfördes att vi ska dela ut reklam när vi börjar 
ny termin, ”Välkommen till en ny termin”. Startkit bör finnas till nya medlemmar på alla 
avdelningar. Kåren har fått en låda med reklamgrejer från förbundet.  

Maj

0505-06 deltog Nilla Olsson, Citty Ljungkvist, Saga Rundström, William Wennerholm och 
Lucas Alkefelt  i  pl-ledarutbildning del 2  vid Skäralid.                                                              
0510-13 var det vårläger på Sonnarp och då deltog 53 scouter och 12 funktionärer från Påarp. 
Det var mycket fina förhållanden men erfarenheten till ett kommande år blev att det behövs 
fler nattvakter då det var en del incidenter.                                                                                   

Den 20/5 var det arkivmöte på lokalen. Den 25-26/5 hölls bäverscoutläger på lokalen med 13 
scouter och 4 ledare. Upptäckaravdelningen hade avslutning på Örby ängar den 31/5. Det 
kommer en mattläggare inom det närmaste och lägger en ny matta i det stora rummet.  Halva 
mattan är sponsrad och kåren betalar 7.500:- själva. Per Olof har satt upp årsboken på väggen.
Peter Johansson och Johan Olsson är på GDPR-seminarium i Malmö den 29/5.

Juni

Den 1-3/6 har äventyrarna en kanothajk i Rönneå. 11 scouter och 3 ledare deltager.

Den 14/6 är det 
föräldramöte 



inför sommarläger. Den 16/6 Arkivmöte och 26/6 Ekonomimöte.

Juli 

Den 29/7 – 4/8 åker 42 deltagare och två funktionärer från Påarp på regionslägret på Sjöröd

Augusti. 

En scout från Påarp deltog i ”Leda för en hållbar värld” i Boden den 3 – 11/8. Den 18/8 är det 
planeringsdag inför höstterminen. Den 19/8 Hembygdsdagen i Välluv. 7 scouter och två 

ledare sålde grillad korv.

 Den 30/8 har WSJ möte. 9 scouter
ska åka och 2 ledare. För att samla 
in pengar till resan planeras bl.a. 
försäljningar, loppis och 
jultomteuthyrning. På augusti 
kårmöte kan man läsa att kåren har
fått 10200 kr från Stina Callmers 
fond och 25000 från föreningen 
för barn och ungdom i 
Helsingborg. 464 kr i återbäring 
från scoutshop. Av kommunen får 
vi 2820 kr i aktivitetsstöd för 
vårterminen. Gräset behöver 
klippas. Staketet i hörnan ska 

lagas. Batterier i brandvarnare är utbytta. Om brandvarnarna börja pipa för lågt batteri, så 
meddela Stefan Landemyr så de kan bytas. Låset i ytterdörren kärvar ibland. En jobbansökan 
har inkommit till Påarps Scoutkår. En som vill jobba som kanslist på 50%.kåren avböjer. 
Individuella stipendium kan sökas för WSJ. Ordförande ska informeras innan ansökan görs. 
Utmanarna vill ha Instagram-konto för att lägga upp bilder så att föräldrarna kan följa. Mötet 
beslutade att bilder som tas bör vara tillgängliga för alla, så Facebook bör användas 
tillsvidare. Pappersförsäljning är på gång. Leverans blir 13/10. Julförsäljningen måste sättas 



igång. Förra året gick bra så det blir samma koncept i år, fast med justerade priser. Korvar ska
bokas. Blommor kan vi köpa från Arnes Blommor. Utmanarna gör ljus till försäljning. 
Angelica Edwardsson är samordnare för julförsäljningen. Vi behöver ha ett register, Excel-fil 
eller liknande, med statistik på hur mycket som sålts på Valborg, Hembygdsdagen m.m. Så att
vi vet ungefär hur mycket det går åt. Medlemsansökan ska fyllas i av ALLA. Johan Olsson 
gör en digital variant av ansökan. Antal platser på WSJ har utökats, så alla som ansökt kan 
följa med. Utmanarna tar ansvaret för att organisera kårens julavslutning.

September 

Den 13/9 deltog två ledare i mingel och tog emot bidrag från Helsingborgs barn oh 
ungdomsfond. Den 15 - 16/9 Smugglarhajk i Ravlunda. 7 scouter och 4 ledare. Den 23/9 är 
det Upptäckarsöndag. Vandring från Råå Vallar till Rydebäck. 10 scouter och 2 ledare. Temat
var Sagan om ringen. Den 29 – 30/9 var Marcus Östberg på Luftting. Den 29 - 30/9, var 
utmanarna på hösthajk utanför Våxtorp, 14 st deltagare och 3 ledare. På kårmötet diskuterar 
man att grunden behöver dräneras och ses över, men det är ej akut så det får vänta något år. 
Karl-Erik har tappat sin nyckel till scoutlokalen. Hör av er om ni hittar den. 

Oktober



Den 2/10 WSJ möte för ledare och deltagare, bestämde att vi skulle ha disco, bullförsäljning, 
två söndagar har vi sålt bullar ca 200 bullar. Möte den 3/10 för de som är kontrollansvariga 
till Spårarsöndagen. Den 6-7/10 var äventyrarna på hajken Äventyret ca 12 st. 
Arkivgruppsmöte den 7/10. Lägerhäst den 8/10, 13 barn + 2 ledare ska gnägga. 
Brandskyddstillsyn genomfördes den 8/10. Den 13/10 hade vi pappersförsäljning. Ca 20 balar
kvar. Mia Kiander och Patrik Pålsson var på Jamboreeförträff för avdelningsledare i 
Stockholm 13 – 14/10. Spårarsöndag 14/10,
Arrangemanget är vid Kärnan i Helsingborg, temat
är årets högtider. Spårarsöndag 14/10 arrangerades
av Påarp och Mörarp var tillsammans. 37 st
patruller ca 200 deltagare, Slottshagsparken i
Helsingborg, tema Årstider. Mycket uppskattat.
Bra ställe att vara på. Vi kunde gjort mer reklam,
typ flaggor. Tack till alla som ställde upp!
Upptäckarläger 19 -21/10 i Kvidinge stuga, 14
upptäckare och 5 ledare. Utmanarna var på
kanothajk vid Immeln 20 – 21/10. 6 scouter och 2
ledare. På kårmötet kan man läsa att det
diskuterades följande: Det är lite ont om trangiakök. Vi har flera nya gasbrännare men de 
gamla spritköken måste anpassas för gas. Materielansvarig lovade fixa det. Julförsäljning: 
Samma som förra året, men vi utökar med fler sorters korv, tar bort lyktan och ökar priset på 
almanackan. Scouterna engagerar sig i Musikhjälpen i Lund i december. Hjälp behövs till det.
Samordning av mailgrupper behövs. Avdelningarna har nu olika sätt att hantera utskick till 
föräldrar och barn. Medlemsregistreraren tar fram förslag på mailgrupper. Mötet beslutade att 
medlemsregistreraren ska ha access till kårens mailserver så att mailadresser och grupper kan 
uppdateras enkelt. Johan Olsson har skickat ut maillistor enligt GDPR som går till alla 
avdelningar. De går inte att se någon annans mailadress. Skickas till alla aktiva ledare och 
funktionärer.  Mia Kiander undrar vad innebär det att en scout har pengar på kontot? Mötet 
redogjorde för vad som gäller, vid uttag kontakta Yvonne. Viktigt att meddela Yvonne när det
kommer in pengar till kontot samt vem det ska fördelas på, så hon vet vad det handlar om. 
Mötet beslutade att V. Ordförande Desirée Norén handhaver bidragssökande till kårens 
lägeraktiviteter Uppdrag till lokalfogden; dörrar mellan kök och förråd behöver vändas: 
nödutgång. Ytterbelysningen ska bytas. André Ymer från
City gross önskar ha hjälp med grillning.
Preliminäranmälan till sommarlägret ”Hållbart” till nästa
möte. Yvonne behöver en delgivning för firmatecknare.
Alla medlemmar måste godkänna GDPR. Uppfyller vi
inte kan vi bli bötfällda. Avdelningsledare ska se över och
påminna sina medlemmar. Mötet påminner om att vi inte
ska ta kaffe från köket till våra läger utan det handlas

separat.  



November 

Patrulledare kurs hölls den 3-4/11 i Björket. Jasmine och Tea rapporterade från demokrati 
jamboreen som hölls i Karlstad den 9-11/11. 
Spårarna har haft läger i Björket den 16-18/11 

14 

barn, 3 ledare och 1 assistent deltog. Den 17-
18/11 förmöte i Kristianstad för WSJ 
deltagare. WSJ gruppen hade den 23-24/11 
korvgrillning utanför Citygross på Ättekulla 
och 25/11 korvgrillning på julskyltningen 
Råå, Utmanarna hade julbord 30/11 på 
IKEA. På kårmötet i november diskuterar 
man att inför nästa demokrati jamboree skall
arbetsmöte hållas i kåren för genomgång av 
inkomna motioner och stadgar. Avslutande 
av medlemsskall är inte det samma som att 
utebliva från mötena, avslutande av 

medlemskap skall göras till sin scoutledare som i sin tur kontaktar Johan Olsson för 
korrigering av medlemsregister görs ej detta för medlemmen en faktura från scouterna per 
automatik, tips har en deltagaren varigt från varande tre gånger i sträck kan ledaren själva taga
kontakt med medlemmen och fråga varför den har slutat för att belysa att vi har trygga nöten i
kåren. GDPR policyn har fortfarande inte alla medlemmar godkänt, ordförande gör ett utskick
till poolens medlemmar. Sociala medier kräver eftertanke innan något läggs ut på nätet och 
inga personer bör namngivas där. Ett kårmöte är ett styrelsemöte och ledarträff uppkomna 
problem löses i detta forum. Man beslutade om att vara med i Påarpsbladet. Vi ska lyfta fram 
våra mötestider, aktiviteter samt 75-årsjubileumet i höst. Lokalfogden, Rickard Lindahl gör en



sammanställning vad som behövs göras på lokalen. Bo Göran tar in offerter för brand och 
låslarm. Ny ytterlampan är på gång. Frågan om en försäljningsarbetsgrupp bordlades tills 
nästa möte. För få deltagare. Diskussion kring hur vi samlar vår dokumentation. Vårt främsta 
behov är lagring, anmälan till läger. Förslag på Moln och Drop box? Kåren beslutar att 
deltaga på 2019 års vårläger på Sonnarp. Det blir pappersförsäljning i vår. Hälften av vinsten 
går till säljande scout, hälften till kåren. Utmanarna önskar pengar till fyra tjocka tröjor. Mötet
biföll önskningen. 

December Äventyrarna har julmys den 2-3/12, 12 scouter. WSJ´arna arrangerade juldisco den
3/12 för ca 50 personer. 

Kåravslutning den 8/12 ca 45-50 personer. 
Julavslutning för ledare och utmanare på 
Olympia bowling, 14 personer deltog. Kåren 
deltager i musikhjälpen 10–16/12. Förträff för 
avdelningen Nimis (WSJ) anordnades den 13-
14/12. WSJ hade tomtetjänst den 24/12.



2019 
 

Januari 

 

WSJ-deltagarna har pantinsamling den 6/1 i byn. Planeringsmöte för ledarna äger rum den 

19/1 på scoutlokalen. Diskussion om hur vi skall samla vår dokumentation, förlag på moln 

och Drop box. Terminsstart vecka 3. 

 

Februari 

 

WSJ-deltagarna börjar dela ut 

frukostbullar till köpare i byn den 

3/2. 

Utmanarna deltager på 

nattvolleyboll 2-3/2 i Vellinge. 

Den 11/2 åker äventyrarna till 

Filbornabadet för att träna på 

200m och livräddning. 

Den 23/2 firar kåren Thinkingday 

vid kullarna mellan Flybjärsvägen 

och Lokvägen. 

25/2 åker äventyrarna till Dalhem 

för att klättra. 

 

Mars 

 

Försäljningsgruppen har ett försäljningsmöte 6/3. Den 6/3 har 

upptäckarscouterna pysselmöte där man gör Batik. 

Den 8-10/3 är det Regträff med 10st från Påarp som deltager. 

Den 9/3 har bäverscouterna möte i Bruces skog 

där man testar vattenpölarna. Utlämning av 

påskförsäljningen den 10/3. 

Utmanarna åker till yoump den 14/3. 

WSJ-träff för avdelningsledare i Stockholm 

den 16-17/3, 2 st deltager. 

Valborgsgruppen har Valborgsmöte 17/3 på 

scoutlokalen. Man har ett Vårlägermöte 18/3 

inför Vårlägret. WSJ deltagarna anordnar en 

pappersförsäljning 

22/3. 

 

Bäver har tillverkat matpåsar och firat våffeldagen 

Upptäckarna på läger i Kvidinge stugan den 22-24/3, 13 scouter 

deltog.  

 

 

 

 

 

 



April 

 

Den 6-7/4 är det trapperyxan och 9 scouter o 4 ledare deltager. 

Kårledningsträff för distriktet den 10/4 i scoutlokalen. 

Den 12-14/4 utmanarläger med ett besök på Karlsrobadet. 16 st 

deltager. 

Den 18-19/4 sov Utmanarna över på scoutlokalen. Den 19/4 

genomförs den årliga långfredagsstädningen. 

Den 22/4 genomför 

WSJ-deltagarna en 

pantinsamling i Påarp.  

Den 23/4 firar scoutkåren 

St Georg i Välluvs kyrka. 

Här tilldelas Yvonne 

Jönsson stora 

förtjänstmärket, Emmely Johansson och Petra 

Håkansson guld o emalj, Mia Kiander brons. Till årets 

scout utsågs Ellinore Norén.  

Den 24/4 har man ledarmöte inför vårlägret 

Den 25/4 sker utlämning av beställda korvlådor. 

Den 26-28/4 är det spårarläger på Aggarp där 10 

scouter, 1 assistent, 4 ledare deltager.  

WSJ deltagarna i gruppen Nimis har förträff den 

26-28/4. De har sålt idrottsrabatten, bullar under 

hela våren. Den 27/4 är det DST i Örkelljunga, 6 st 

deltager. Scoutkåren firar Valborg den 30/4 vid 

Kullarna mellan Flybjärsvägen/Lokvägen. 

 

Maj 

 

WSJ deltagarna i gruppen Nimis har förträff den 3-

5/5. 

Brouppgift den 15/5 för spårarna. 

Brouppgift för bäver den 16/5. 

Bäverscouterna har läger den 17-18/5 på 

scoutlokalen. 

Den 30/5-1/6 är det Vårläger på Sonnarp där kåren 

deltager med 40 st  

På månadsmötet diskuterar man att starta Roveravdelning och Marcus Östberg utses som 

ledare till dem till höstterminen. Påarps scoutkår beslutar också att man ej kommer att deltaga 

på hembygdsdagen då hembygdsföreningen själva skall grilla korv. 

 

Juni 

 

Den 3/6 har man ett ledarmöte om problemen man haft på Vårlägret. 

WSJ-Deltagarna genomför en pantinsamling den 9/6. Kåren genomför en extra 

korvlådsförsäljning med utdelning den 12/6. Den 14/6 har utmanarna Utomhusbio på sitt 

avdelningsmöte. Man har ett föräldramöte den 18/6 inför WSJ-resan.  Kåren får besök av 2 st 

Irländska scouter som går Explorer Belt i Sverige. 

 



Juli 

 

Den 6/7 skickar 

WSJ-gruppen ett 

stort tack till alla som hjälpt dem med sponsring inför 

USA-resan. 

Den 9/7 åker 11 st Påarps scouter 

iväg till WSJ i USA. Den 10-21/7 

gör man rundturer samt olika studiebesök. Den 22/7 åker man till lägerområdet. 

Lägret avslutas den 2/8. Hemresa sker den 5/8. 

Den 22/7-1/8 åker Liv Johansson på Blå Hajk, Jägarna i Undersåker. 

Den 27/7 – 3/8 åker 6 st på Nordvästra Skånes scoutdistrikts sommarläger, Hållbart 2019. 

Petra Håkansson seglar med Sarpen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



August 

 

Planeringskonferens i Stockholm på Djurönäset för ledarna med ett besök på scoutmuseumet 

den 23-25/8. 16st deltager.  

Scoutkåren genomför en städdag 

på scout-lokalen den 31/8. 

 

September 

Inför terminsstarten byter man 

hemsida. 

V36 terminsstart med en ny 

avdelning- Rover. Scoutkåren 

firar 75 års jubileum den 8/9, bra 

väder blandat med folk.  

 

 

Terminsstart sker v 36. Äventyrsscouterna åker 

på Harry 

potter 

med 13 

scouter 

och 3 

ledare. 

Hajken är 

vid 

Brösarp 

den 14-

15/9.  

 

 

Upptäckarna har möte i Bruces skog den 18/9.  

Scoutkåren har Kårstämma den 19/9, 2 st 

policydokument godkännes, läger och om försäljning. 

Hösthajk den 28-29/9 där 15 utmanarscouter 5 ledare 

deltager. 

 

 

 

 

Oktober 

 

9 st Spårarscouterna åker på Spårardagen den 12/10. 

Ledarna har ett Kårlägermöte den 14/10. 

Scoutkåren genomför ett Kårläger den 18-20/10, Saxtorp 

med 64 st deltagare. Den 21/10 genomför man 

lägerhästinvigning för 8 st. Den 24/10 genomförs en 

bildvisning av WSJ-deltagarna om sin USA-resa för föräldrar och intresserade. Den 26/10 har 

man utdelning av sålt toa/hushållspapper. 

 

 



November 

 

Den 7/11 har roverscouterna ett 

smidesmöte.  

Den 9/11 genomförs en 

reparationsdag av materiel. Nya 

tältpinnarpåsar syddes. Ett fönster på 

Scoutlokalen lagades. Ett möte med 

Fritid Helsingborg den 12/11 på 

scoutlokalen. Den 12/11 och den 

19/11 har man planeringsmöte om 

julskyltningssöndagen på Råå. Den 

18/11 har utmanarna HLR, 17 st 

godkända. Utmanarna säljer korv och 

bröd utanför City Gross den 22-

23/11. Den 24/11är det Julskyltning 

på Råå. Bäver & Spårare gick i 

tomtetåget, kåren hade fiskdamm och chokladhjul. Den 27/11 har upptäckarna pepparkaksbak 

där man gör fina pepparkakshus. Den 30/11 har scoutkåren utdelning av julförsäljningen. 

 

December 

 

Den 4/12 har upptäckarna pepparkaksbak där man gör fina pepparkakshus. 

Den 7/12 har scoutkåren en gemensam terminsavslutning för kåren, 30 scouter och 10 ledare 

deltog.    

Julavslutning för ledare och utmanare på Olympia 

bowling den 7/12, 15 st. deltog. 

Den 13/12 är det utdelning av julkorvlådorna. 

 


