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Darth Vader i Kopparbo 

 
 

Under morgonsamlingen vid flagghissningen överraskades 
deltagarna av att Darth Vader kom förbi Star camp, stående på en 
pickup. Luke och Leia som också befann sig i lägret vid tillfället 

blev mycket upprörda och rädda för att holokronerna nu var i 
mycket stor fara.
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 Dagens stjärnbild 
Stora och lilla 

björn  
Jägaren Orion fick tillbaka både vapen 
och syn i guden Heifaistos smedja, och 
efter det var han mer grym mot djuren 
än någonsin. Till sist begav sig den stora 
björnen Kallisto tillsammans med sin 
son, den lilla björnen Arcas, ner i 
underjorden för att be jordens mor Gaia 
om hjälp. Gaia hade nu fått nog av 
Orions beteende, och skickade 
skorpionen att hjälpa jordens djur att 
besegra Orion. 
Lilla och stora björn kan man lätt hitta 
på stjärnhimlen, och de kallas också 
stora och lilla karlavagnen. I 
svansspetsen på lilla björnens stjärnbild 
hittar man också polstjärnan, den stjärna 
som alltid står rakt över nordpolen. Om 
du har polstjärnan rakt framför dig så 
vet du att du tittar mot norr. 

 

 
Bränsletillverkning 

Luke och Leia meddelade under 
morgonsamlingen att de inte hade tillräckligt 
med bränsle för att kunna ta sig till sin nästa 
destination. De bad scouterna tillverka 
ekobränsle under förmiddagen. Äventyrare 
och upptäckare använde material från naturen 
och med den information om växternas 
egenskaper som publicerats under veckan i 
Star news lyckades alla tillverka tillräckligt 
mycket funktionsdugligt bränsle.  
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Hologramjakten 
Under eftermiddagen lyckade  alla holokroner 
samlas ihop. Spårarna och Bävrarna hittade 
hela 17 stycken i en trädklyka utanför 
smedjan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Upptäckarna och Äventyrare gick för 
säkerhetskull också i större grupper för att 
bättre skydda sig mot angrepp om Darth som 
mot förmodan skulle kunna dyka upp 
närsomhelst  och försöka ta holokronerna igen 
som han gjorde tidigare under dagen. 
Grupperna fick besöka fyra olika platser och 
utföra uppdrag såsom, simning klättring, 
kluringar och chiffer för att lyckas hitta 
holokronerna och få ledtråd om nästa ställe att 
leta på. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Luke och Leia blev jätteglad över att alla 
holokroner kommit till rätta. De fick också 
hjälp att sätta ihop stjärnkartan. 

 
 
 
 
 

 
 

Holokronerna lades ner i sin ram och bildade 
då ett mönster som också blev en ledtråd till 
vart Luke och Leia ska bege sig för att föra 
holokronerna i säkerhet. Med gemensamma 
krafter kunde man klura ut en mycket exakt 
destination för deras färd. 
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Avskedsfesten. 
Kvällen avslutades med ett Lägerbål i Viken. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Luke och Leia kom för att tacka för all hjälp 
och säga hej då. Ett stort härligt kramkalas 
utbröt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Inte långt efter det att Luke och Leia hade 
begett sig iväg med alla holokroner kom en 
mycket upprörd Darth Vader med en av sina 
stormtroopers och avbröt det stämningsfulla 
lägerbålet. Han krävde att få veta var 
holokronerna var och vart Luke och Leia var 
på väg någonstans. När han insåg att de redan 
hunnit iväg begav sig även han iväg för att 
försöka hinna ikapp Luke och Leia och 
lägerbålet kunde fortsätta. 

 
 

 
 
 

Ett mycket fint Ljusspår ledde oss hem till 
lägret sedan i den sena natten. 
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Dagens Jedi-träning 
Social träning! 

Det är kul att lära känna nya 
människor. Nu under veckan har 
du troligen lärt känna personer du 

tidigare inte har haft någon kontakt 
med. Träningen idag är att se till 
att hålla kontakt med dessa nya 

personer du lärt känna. Avståndet 
mellan Uppsala och Knivsta är inte 
mer än en station bort, så passa på 

att byta nummer, instagram, 
facebook, snapchat eller vad ni 
vill, eller bara hälsa varandra en 

skön fortsatt sommar!  
 
 

Insändare 

Sm lltd r jg tcksm vr tt Jd-rdt vll dl 
sn vsdm md mg. N sr jg skr ch tng 
rttvnt, dck knns dt sm ngntng skns 

n nr lgrt nrmr sg stt slt. 
fllstndg Pdwn 

 
 
 

Härligt men regnigt 

läger i Kopparbo 
Det regniga vädret till trots så blev det ändå ett 
härligt läger på många vis med massa bad 
pionjärspår, holokronjakt, matlagning, roliga 
stunder med nya vänner och andra underbara 
upplevelser…..men visst när man till och med 
måste hänga upp böcker på tork så förstår man 
att tälten ibland kunde bli rätt genomsura. 
 

 
 

 

Den skygga Buskmusen 

ha setts. 

 
Här i detta buskage har flera deltagare på Star 
camp iakttagit buskmusen. Dock var de inte 
villiga att komma fram för att bli fotograferade 
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”Vi klarade oss!””Vi klarade oss!””Vi klarade oss!””Vi klarade oss!”    
Hej alla scouter,Hej alla scouter,Hej alla scouter,Hej alla scouter,    

Tack för all hjälp och den Tack för all hjälp och den Tack för all hjälp och den Tack för all hjälp och den 
trevliga tiden på Tellus med trevliga tiden på Tellus med trevliga tiden på Tellus med trevliga tiden på Tellus med 
er. Det blev liteer. Det blev liteer. Det blev liteer. Det blev lite    dramatiskt på dramatiskt på dramatiskt på dramatiskt på 
slutet då Darth Vslutet då Darth Vslutet då Darth Vslutet då Darth Vader ader ader ader     nästan nästan nästan nästan 
hann ikapp oss. Vihann ikapp oss. Vihann ikapp oss. Vihann ikapp oss. Vi    lyckadeslyckadeslyckadeslyckades    
som tur var,som tur var,som tur var,som tur var,    med hjälp av ermed hjälp av ermed hjälp av ermed hjälp av ert t t t 
bränslebränslebränslebränsle,,,,    få vårt skeppfå vårt skeppfå vårt skeppfå vårt skepp    att att att att 
kommakommakommakomma    upp i hyperdriveupp i hyperdriveupp i hyperdriveupp i hyperdrive....    
Darth hade Darth hade Darth hade Darth hade då då då då inte inte inte inte en chans en chans en chans en chans 
att hinna ikapp oss. att hinna ikapp oss. att hinna ikapp oss. att hinna ikapp oss. 
DessutomDessutomDessutomDessutom    såg såg såg såg vi vi vi vi sen att han sen att han sen att han sen att han 
körde åt helt fel håll. körde åt helt fel håll. körde åt helt fel håll. körde åt helt fel håll. 
Holokronerna är snart Holokronerna är snart Holokronerna är snart Holokronerna är snart 
säkrade på sitt nya säkrade på sitt nya säkrade på sitt nya säkrade på sitt nya 
gömställe.gömställe.gömställe.gömställe.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TACK ALLA 

SCOUTER, JAG 

VISSTE ATT JAG 

KUNDE RÄKNA MED 

ER.HOLOKRONERNA 

ÄR NU I SÄKERHET 

OCH JAG ÄR HAR ER 

EVIGT TACKSAM. 

 
 

Må kraften var med 
er 
 
 

Må kraften var med er 
På återseende 

 
/YODA 


