Måndag 1 augusti

Ramunders folk samlat
Så brinner åter fredens och vänskapens låga i Tivedens skogar. Ramunders följe samlar
åter sitt folk till ting. Ura Kaipa kallar på utmanarna, Skaga bjuder in äventyrarna, Junker
Jägare sänder efter upptäckarna och under veckan kommer Ursamins Ulmekottar till
undsättning.
Under lördagskvällen samlades alla till fest
och invigning av DUST22. Lägercheferna
Kristin och Mikael hälsade alla välkomna och
Ramunders följe kom glidande över sjön i två
storkanoter. Schaman Lloongkåpas magiska
kraft tände (till slut) fredens och vänskapens
eld och Ura Kaipa talade om vikten av att
hålla sams under veckan.
– Må alla kämpa väl och må lycka och
välgång vara med alla patruller, avslutade

Ramunder sitt tal. Därefter bad han
Musikajerna att inta scenen och ett
hejdundrande lägerbål drog igång.
Kvällens höjdpunkt var rörelsesången
Temperaturen med alla fjorton verser och
kvällens stjärnskott var Linn som sjöng
den nya DUST-låten. Ramunders egna
hovnarrar från utmanarbyn fick det att
koka i publiken. En fantastisk kväll på alla
sätt. Varmt välkomna till DUST22!

Liten ÅterSamling
Tordagen den 4 augusti kallas du
som gått Gröna spåret till
LÅS – Liten ÅterSamling.
Samling 20.00 vid programtorget.
Anmälan senast tisdag vid
informationen.
(för att vi ska kunna beräkna fika.)

GS

Tryck: Lloongkåpas pergamentmanick
Upplaga: 12
Ansvarig utgivare: Ura Kaipa

Integritetspolicy: Bilder på lägerdeltagare och funktionärer publiceras endast i den tryckta lägertidningen.
Det är förbjudet att sprida materialet vidare på internet eller på andra sätt. Efter lägret kommer en version av
lägertidningen att läggas ut på hemsidan där foton på personer tagits bort eller publicerats i samtycke.

Scouterna checkar in Fix löser problemet
På Tingvalla samlas åter scouter för ting
i Ramunders rike, såsom det gjorts vart
fjärde år sedan urminnes tider. Över
vidderna myllrade klungor av scouter från
när och fjärran.
Under lördagen fylldes de tomma ängarna
av tält och byar växte fram. De lummiga och
susande skogarna ackompanjerades av
prat, skratt och sång. Sovsäckar, ryggsäckar
och matsäckar låg huller om buller både
här och där runtom på lägerområdet. Nya
vänskapsband som slår rot och spirar likt
ekens frö i jorden. Förväntan och pirr i
magen, hos både liten och stor.

Efter en lång och händelserik dag lade sig
lugnet över vidderna, bergen och dalarna.
Scouterna kröp ner i sina sovsäckar och
det tystnade i tälten. I gryningstimman
kunde Schaman Lloongkåpa blickar ut över
Trehörningens blanka vatten och ser solen
gå upp över en ny händelserik dag på läger.

De fungerar ungefär som Krösus Sorks
fixaresorkar, fast tvärt om. Istället för att fixa
till rackartyg och orsaka trubbel så fixar fix
till så att problem blir lösta och trasigt blir
lagat. Tack vare dem så har Ramunder en
tron, programpassen har tält att vara i och
dassen blir storstädade varje dag.

Insändare
Dagens ros

De blå ögonen

Hur gulliga är inte funktionärerna på
intendenturen? Urgulliga tycker jag! Lånar
ut sina vågar och fryser in våra kylklampar.
Fixar än det ena och än det andra som vi
ber om. Schyssta recept bjuckar de på om
också. Hurra för matisarna!
			
/Den matglada

Vi möttes första gången för fyra år sedan.
En pirrande och sprudlande lägervecka
i utmanarbyn på DUST18. Vi hade så kul.
Badade i sjön när det spöregnade, lagade
mat i stekande solsken och gömde oss
i skogen när ledarna letade efter oss på
natten.

Grattis Sören!
Hipp hurra för Sören som fyller 65 år. Vi i
funktionärsgänget som känner dig hyllar din
hjälpsamhet och ditt goda humör. Scouterna
har fått så många goda minnen med sig tack
vare dig genom åren.
/Kompisarna i funk-gänget

Varför inget horoskop?
Jag vill faktiskt klaga. Varför finns det inget
horoskop i tidningen? Jag brukar alltid läsa
dagens horoskop och nu kan jag inte det.
Hur ska jag nu veta vad jag måste göra för
att mitt horoskop ska stämma? Såhär kan
vi ju inte ha det. Jag kräver att ni omgående
tar in dagens horoskop. Det var ju några
hokuspokus-personer i Ramunders följe,
betala dem för att sia om morgondagen.
			
/Saida

När över tusen scouter samlas, och
bor, äter och går på dass på samma
ställe under en veckas tid krävs det att
markservicen fungerar. Till det har vi våra
fantastiska funktionärer som jobbar i fixgänget.

Lägret tog slut och vi åkte hem. Var och
en till sitt. Det hela rann ut i sanden. Varför
undrar jag nu när jag sitter i solnedgången
vid vår badklippa i skogen. Kanske är du
här i år också. Jag hoppas!
/De bruna ögonen

Hur många glassar?

Fix känns lätt igen på den karakteristiska
gula reflexvästen och arbetshandskarna.
De rör sig oftast i klungor om tre eller flera
personer och bär nästan alltid på något –
kanske ett rep, eller en slana. Funktionärerna
på transport kan vid vissa tillfällen vara
förvillande lika fix men de har lite samma
glödande aura och arbetslust över sig.

Trollstavsreparatör sökes

Uthyres

Schaman Lloongkåpa efterlyser en
trollstavsreparatör för trollstavsservice
omgående. Den som kan laga trollstaven
kommer att bli rikligen belönad med små
runda blå bollar från skogen. Inkom med
din ansökan till Skattmästaren snarast.

För födelsedagskalas och gästabud uthyres
ett troll. Tusse är mycket snäll mot barn
och biter bara i nödfall. Lek sätt svansen
på trollet eller ta fatt i trollet. För den som
önskar kan jag kanske också ordna fram
ett gäng Musikajer eller hovnarrar. De kan
Trampa på gasen och Kumbaya (om de får
öva sig lite mer bara). Eventuellt kan jag
övertala dem att spruta eld också.

Kvalifikationer:
• Minst fem års erfarenhet krävs
• Kunskap i trollformelslära
• Manickelteknik
• Kuckelimuckkompetens
• Meriterande: kunskap inom pyroteknik

Debitering per timme i blåbär. Jag skickar
gärna ett kostnadsförslag.
Med vänlig hälsning /Stig

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

Hur många glassar tycker ni är lagom på
en dag? Jag känner mig lite begränsad
av kioskens öppettider. Jag tycker nog att
minst fyra är lagom. En efter varje måltid.
Men då får jag vänta väldigt länge på
frukostglassen eftersom kiosken öppnar
elva.. Dessutom hinner kvällsfika-glassen
smälta om jag köper den innan kiosken
stänger vid åttatiden. Jag är rådvill. Hur
hade ni gjort?
		
/Kix glassälskaren
Tryck: Lloongkåpas pergamentmanick
Upplaga: 10
Ansvarig utgivare: Ura Kaipa

Integritetspolicy: Bilder på lägerdeltagare och funktionärer publiceras endast i den tryckta lägertidningen.
Det är förbjudet att sprida materialet vidare på internet eller på andra sätt. Efter lägret kommer en version av
lägertidningen att läggas ut på hemsidan där foton på personer tagits bort eller publicerats i samtycke.

