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Luke och Leia ber scouterna om hjälp att hitta de gömda 
holokronerna innan Darth Vader får tag på dessa. 
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 Dagens stjärnbild 
Pegasus 
Efter att Perseus hade dödat Medusa så 
var han tvungen att fly undan hennes 
två nästan lika fruktansvärda systrar som 
jagade efter honom för att få hämnd. 
Även om de bevingade sandalerna han 
lånat gjorde att han kunde flyga, så var 
Medusas systrar snabbare och skulle 
snart komma ikapp… Då droppade lite 
blod från Medusas huvud ner i vattnet, 
och när blodet blandade sig med 
havsskummet så skapades hästen 
Pegasus. Pegasus var en häst med vingar 
som kunde flyga mycket fortare än 
Medusas systrar, och med hans hjälp så 
kom Perseus undan. 

 

 
 

          Dagens visdomsordDagens visdomsordDagens visdomsordDagens visdomsord    
Skillnader i tradition och språk är inget 
så länge våra mål är lika och våra hjärtan 
öppna.  
–Yoda  
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Insändare: Jag och min syster Leia har jag hört många historier om er värld Tellus. Alla gröna skogar, blåa hav och snöklädda berg. För någon som växte upp på ökenplaneten Tatooine låter det som ett verkligt paradis, olikt allt jag sett på mina resor genom galaxen. En sådan fantastisk värld förtjänar att tas hand om och det är upp till er som bor på den att göra det. För scouter, som spenderar så mycket tid i vildmarken, är ansvaret extra stort. Ni måste inte bara vara försiktiga med hur ni behandlar naturen runt omkring er, utan även uppmuntra andra att också göra det så att ni i framtiden fortfarande har en sådan fantastisk natur att röra er i. 
Luke  

Dagens Jedi-träning Grodhopp! Jobba explosivitet och styrka genom att böja på benen rejält, ta sats och sedan med full kraft försöka hoppa så högt och långt fram du kan. Landa med böjda ben och upprepa 10-20 gånger 

Star camp är igång 
och Heta Greta 
jobbar för högtryck 

 
 

Meny 
Lunch: Fiskpanetter 

Middag: Köttfärssås och spagetti 
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Tellus vegetation 
På begäran från våra gäster från 

en galax långt, långt, väldigt långt 
bort så kommer här lite fakta om 

nyttiga och onyttiga växter. 
 

 
Odon till vänster och blåbär till höger i bild. 

 

Odon  
Odon liknar blåbär, och kan användas som 
blåbär. Men de smakar inte så gott som blåbär.  
Det sägs att om man äter mycket odon, kan 
man bli yr och få ont i huvudet. Troligtvis 
beror det på att en liten parasitsvamp angripit 
bären. Odon har också ett visst rykte om sig  
att göra den som äter av dem berusad. Första 
halvan av bärens namn, -od-, betyder vild eller 
rasande.  
Odon har också använts för att ge violett färg 
till linne och ylle. 
 

 
 

Blåbär 
Blåbär innehåller järn och B-vitamin. De 
innehåller också garvsyra som kan hjälpa mot 
diarré.  Men äter du en stor mängd färska bär 
blir du istället lös i magen. 
I skalen på blåbär finns nyttiga antioxidanter 
som hjälper till att sänka kolesterolhalten i 
blodet och minskar risken för hjärt- och 
kärlsjukdomar. De skyddar hjärnan mot 
demens, stärker blodkärlens väggar och hjälper 
till när sår ska läka. Blåbär innehåller också 
ämnen som kan göra att ögonen ställer in 
synskärpan snabbare och så att du ser bättre 
när det är mörkt.  
Blåbär är helt enkelt ett superbär! 

 
 
 

 
 

- Supergott!. 
 


