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Det saknas fortfarande många 
Holokroner 

Under torsdagseftermiddagen 
saknades det fortfarande mer än  
hälften av alla holokroner.  
Nu måste jakten dras igång på 
allvar. Yoda kommer att meddela  
Luke eller Leia under dagen var de 
sista finns gömda. ”Då måste ni alla vara 
redo att hjälpa dem med insamlingen  
för nu är det förfärligt bråttom” säger Luke 
Alla tecken tyder på att Darth Vader 
nu är alldeles i närheten av Kopparbo. 
Luke och Leia bad igår om hjälp att 
hitta den trasiga stjärnkartan men under  
torsdagseftermiddagen var den ännu inte 
komplett. Spårare och Upptäckare  
uppmanas att skyndsamt lösa chiffret 
och samla in bitarna till kartan. 
Luke och Leia har också ett till bekymmer 
Bränslet i Rymdskeppet kommer inte att  
räcka. De behöver hjälp med att tillverka 
nytt bränsle till sin hemfärd. 
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 Dagens stjärnbild 
Orion   

Havsguden Poseidon hade en son, den 
store och mäktige jägaren Orion. Orion 
var en grym man, som med hjälp av sina 
två jakthundar jagade och dödade alla 
djur han kunde hitta för sitt eget nöjes 
skull. Han jagade också jätten Atlas sju 
små döttrar, plejaderna, så att de fick 
förvandla sig till duvor för att komma 
undan. Flera av djuren bad de andra 
gudarna om hjälp, och till sist 
förbarmade sig jaktens gudinna Artemis 
över djuren och gjorde Orion blind och 
tog ifrån honom hans vapen.  
Orions stjärnbild är lätt att känna igen, 
inte minst på bältet som är tre stjärnor 
precis på rad. Även hans båda hundar 
och plejaderna finns på stjärnhimlen.. 

 
 

 
Insändare 

Nu är jag här! 
Eftersom jag är väldigt modemedveten 

så tycker jag att alla ska följa mitt 
exempel och enbart bära svarta kläder 
på kroppen. De passar utmärkt i den 

stekande solen på sommaren!  
/Darth Vader 
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Matlagning 
När man är på läger är det matlagning 
utomhus som gäller och det ställer 
alldeles särskilda krav då bekvämligheter 
som rinnande vatten, elektriska spisar 
och mikrovågsugnar inte finns att tillgå. 
Hittills har det gått fantastiskt bra…eller 
ja lite backning blev det en dag när 
fiskpanetterna var brända på utsidan och 
iskalla i mitten… men annars så har det 
varit jättegott alltsammans. 

 

 
 
 

Kockarna Sofia, Kinna och Sara smakar av soppan! 

    
 
 

Axel, Oskar och Sebbe fixar pytten 

 

 

 
Maten smakar bäst om man sitter i en 

matkyrka, eller hur Selma? 
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Bävrarna & Spårarna 

 
 

Bävrarna och spårarna gick pionjärs-

spåret på torsdagsförmiddagen. 
 
Våra minsta scouter gick pionjärsspåret på 
torsdagsmorgonen med Leif som spårledare. 
”Nu kommer vi till ett nytt hinder!” sa våra 
scouter . ”Nej – vi kommer till ett hjälmedel.” 
svarade Leif. Nils från Knivsta Scoutkår sa: 
”Det bästa var att åka linbanan – det var 
jättekul!” De flesta av våra ”småscouter” hade 
gärna åkt flera gånger. Ett stort tack till Leif 
för en inspirerande guidning. 
 

 

Lägerbål med Luke & Leia

  
 

 

Mitt under onsdagens lägerbål fick vi 

storfrämmande igen då Luke & Leia 

kom på besök 

 
Det var mycket sång och glada röster på 
onsdagens lägerbål. Plötsligt dök Leia och 
Luke upp till alla förtjusning, särskilt för våra 
Bävrar och spårare! Det blev många frågor till 
de båda om både det ena och det andra. De 
fick snabbt var sin plats mitt ibland scouterna 
där de både fick pröva på att sjunga jordliga 
sånger och blev bjudna på jordligt snacks i 
form av både chips, ostbågar och lite godis. 
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Rymdbränsle 
 

Ett rymdbränsle måste ha några 

speciella egenskaper för att fungera. 

Och det gäller särskilt för att få igång 

farkosten igen efter en färd utanför de 

egna galaxerna.  

 
Det är mycket lättare om farkosten kan komma 
iväg med en nysning. Det behövs också något 
så att bränslet inte fastnar i rören, utan rinner 
lätt och fort som en brakskit. Det får heller 
absolut inte smita med några myggor. Och 
bränslet får heller inte ruttna – rymdfärden ska 
pågå länge, länge. Det får inte bli för varmt i 
motorerna, så ett ämne som kan sänka 
temperaturen är viktigt. 
Bränslet måste också innehålla något 
energirikt ämne, det ska ju fungera att köra på! 
Något kan också vara trasigt i maskineriet 
efter den något annorlunda landningen, så 
någon ingrediens som kan hjälpa till att laga 
trasiga vävnader bör ingå.  
Det är bra om bränslets färg är så lik 
natthimlens färg som möjligt, så att avgaserna 
inte syns. 
 
Ingredienserna till rymdbränslet måste kokas, 
täckta av vatten, i minst fem minuter. Bränslet 
ska kokas med hjälp av ved från något träslag. 
När det kokat i fem minuter kan man sila bort 
de fasta ingredienserna och spara bara vätskan. 
Det är den vätskan som fungera som 
rymdbränsle. För att ett rymdskepp ska kunna 
fara hem till sin egen galax räknar man med att 
det krävs minst fem liter bränsle av god 
kvalitet. 

Dagens Jediträning 
 
Mental träning är viktig. Att med telepati 
kunna läsa den andra personens tankar 
och val är ibland avgörande för en Jedi. 
Därför ska ni idag hålla en turnering i 
sten-sax-påse. Para ihop er två och två, 
den som vinner omgången parar sen 
ihop sig med en annan som vunnit sin 
omgång. Den som vinner denna omgång 
kör därefter mot de andra som vunnit 
osv. Den som i slutet vunnit samtliga 
turneringar är den sanne 
telepatimästaren!  
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Naturum 

 
Trots regn och flertalet (mycket) blöta 

stövlar var upptäckarlusten mycket 

stor! 

 

 
En kärrspindel 

 
 
 
 

Gissa djuren! 
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