Lördag 6 augusti

Tusen röster, tusen ljus – Ramunder tar farväl
Ramunder, Ura Kaipa, Skaga, Junker Jägare, Ursamin, Schaman Lloongkåpa, Stig, Tusse
och de andra har lämnat Tingvalla. Tinget är till ända och så även DUST22, snart...
In på lägerbålsplatsen tågade de, till
publikens applåder och jubel, Ramunders
följe. Det är en glädjens, allvarets och
minnenas stund. Vi vet alla vad som väntar,
men först underhållning och härlig stämning
på det avslutande lägerbålet för DUST22.

Musikajerna drog igång lägerbålet och trots
den kyliga kvällen var det ingen som frös. Det
trampades på gasar, sjöngs om henne som
kom ridande över bergen och om absolut
ingenting utan bara nonsens. Knän böjdes
till Laurentia och gasflygmaskinen flög.

När tokerierna klarats av och massorna
stillnade av stundens djup fördes vänskapsbanden fram till scenen och vänskapens väv
flätades samman av scouter i olika åldrar
och kårer. Vänskapens eld spreds från hand
till hand. Hela Ramunders folk enat inför
avfärden, då var och en reser hem.
När storkanoterna sakta glider ut från
stranden lyser ljusen likt flimrande facklor, och
vi ser redan fram emot DUST26. Borri, Borri...
Tryck: Lloongkåpas pergamentmanick
Foto: Eric Hampudgård och Robert Lindberg m.fl.
Ansvarig utgivare: Ura Kaipa		
Upplaga: 5

Integritetspolicy: Bilder på lägerdeltagare och funktionärer publiceras endast i den tryckta lägertidningen.
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Dalarnas stolthet
Skagas mästare avgjordes på fredagen. De
med bäst tid från kvalen möttes i finalen.
Banan är en stafett där lagen bland annat
ska stapla ved och hälla vatten i hinkar.
Tävlingen inleddes med kamp om plats tre
och fyra och de två tävlande patrullerna kom
från Borlänge och Motala. Efter en rafflande
kamp gick bronset till patrullen från Motala.
Så var det dags för den rafflande finalen.
På högra planhalvan ställde patrull Vargen
från Borlänge scoutkår upp sig och patrull
Skogshuggarna från Hamre scoutkår i
Västerås intog den vänstra planhalvan. Innan

någon hann blinka hade första delmomentet
klarats av. Framme vid vedstaplingen får
båda lagen problem. Vargarna beslutar
att börja om med sin stapel och när
Hamrescouterna kommit nästan hela vägen
så rasade deras stapel.
Hamrescouterna kämpade på med sin
vedstapel men Borlängescouterna fick extra
fart. I expressfart tog de sig igenom pussel,
vattenhinder och stapling av äpplen, och
även det sista delmomentet gick snabbt.
Patrull Vargen klättrade upp för trefoten och
tutan ljöd. Vinnande ur kampen gick patrull
Vargen från Borlänge, grattis till vinnarna och
grattis till alla som deltog.

Insändare
En hel bukett

Högst verkliga Ulmekottar

Ett stort tack till alla snälla som hjälpte mig
att leta efter mina glasögon som jag oturligt
nog tappade när jag badade. Dagens största
ros till Moa som hittande dem.
/Tacksam ledare från Skultuna

Svar till Tommy, Tommy, Tommy:
Jag, Ursamin, Ulmekottarnas beskyddare
kan garantera att Ulmekottarna finns.
När jag fick höra om detta tvivel hos
Ramunders folk så blev jag så arg att det
sprutade ånga ur mina öron. Jag rent av
kokar av ilska.

Nu blommar flugsvampen
Skultunasvampar (Fungus Skultunius). Först
funna i skogen runt Skultuna scoutkår. Kan
finnas enstaka exemplar i Ramunders rike.
Brynhilde brukar ha något exemplar med
sig, att använda i nödfall så små scouter
tycks bli glada av dem.
/Brynhilde Björkhänge

Det finns över 300 bevis på att
Ulmekottarna finns. Alla springer omkring
på lägerområdet. Dessutom har de ett eget
märke, så det är ju också ett bevis.
			
/Ursamin

Tryck: Lloongkåpas pergamentmanick
Foto: Erik Hampusgård och Anna Sandberg m.fl.
Ansvarig utgivare: Ura Kaipa
Upplaga: 5

Mitt varmaste tack!
Vilket läger det blev!
Ramunder och hans följe
har gett sig av och vi
hoppas få träffa honom
igen om fyra år. Tack
alla scouter, ledare,
funktionärer och alla som
bidragit till att DUST22
blivit av. Lev på minnena
från detta läger så ses vi
igen i Ramunders rike.

Kontakta redaktionen
Vi på redaktionen tar gärna emot nyhetstips,
insändare och hälsningar. Brev kan lämnas
i brevlådan utanför informationstältet på
programtorget.
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