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Regnet öste ner över Kopparbo 
 

 

En mycket kraftig regnskur  
överraskade deltagarna på  
Star Camp strax efter lunch tid. 
Det alltmer tilltagande regnet 
övergick senare i hagel. Stundtals 
hördes också ett hotfullt 
åskmuller.  
Många blev överrumplade mitt 
 i sina eftermiddagsaktiviteter. 
De som var kvar i byn hade fullt  
upp med att stänga tält och  
rädda det som kundes undan  
regnet. Det spekuleras i om det 
kraftiga väderomslaget beror på 
att Darth Vaders rymdfarkost 
har brutit sig igenom atmosfären  
och därmed stört den naturliga 
balansen. 
 
Är Darth Vader redan här? 
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Vill du också vara med och göra denna lägertidning? 
Kontakta då Anette! Sida 2 

 Dagens stjärnbild 

Svanen 
Solguden Helios drog varje dag solen 
över himlen i sin vagn. Solgudens son 
Phaeton ville låna vagnen och köra den 
under en dag, och tjatade tills solguden 
till sist gav med sig. Phaeton måste dock 
lova att inte komma för nära jorden med 
vagnen. Men när Phaeton till sist fick sin 
önskan att få köra solvagnen uppfylld, 
kunde han inte låta bli att visa upp sig 
för sin bäste vän, och styrde därför ner 
hästarna mot marken. När gudarnas 
kung Zeus såg detta sköt han iväg en 
blixt mot Phaeton, för att hindra att 

jorden brändes sönder när vagnen kom 
allt närmare marken, och Phaeton föll ur 
vagnen, ned i en flod, och drunknade. 
Phaetons bästa vän dök gång på gång 
ner i vattnet för att söka efter sin vän, 
och till sist förvandlade Zeus vännen till 
en svan så att han skulle kunna hitta 
Phaetons kropp och föra upp den till 
ytan. Som bevis på sin trofasthet 

hedrades sedan vännen med att bli en 
stjärnbild. 

 

 
 

 
Dagens Jediträning När tränade du magmusklerna senast? Det gör man faktiskt bra när man skrattar men hjälp till lite extra med att göra så många situps som du orkar… plus tre extra! Vila och upprepa 2-3 gånger. Snart kan du se magrutorna framträda! (om de inte framträder så tydligt så… kan du alltid rita några direkt på magen!)   
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Vill du också vara med och göra denna lägertidning? 
Kontakta då Anette! Sida 3 

Smedjan var öppen 
De lite äldre scouterna fick prova 

på att smida en järnkrok.  
”-Järnet måste värmas upp till ca 
850 grader innan det kan formas, 

berättade smeden Leif under 
instruktionen. Handskar och 

öronproppar var ett måste innan 
det tunga arbetet med att värma 
och hamra ut järnet påbörjades. 

 

  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Hugo från Knivsta är nöjd med sin 
egentillverkade smideskrok! 
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Vill du också vara med och göra denna lägertidning? 
Kontakta då Anette! Sida 4 

Backklättring och 
annat kul. 

Några äventyrare testade att klättra 
upp för så många drickabackar 
som möjligt innan de rasade. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
Ellen från Almtuna  var en av många som lyckades 
klättra upp för alla 21 stycken! 
 

Upptäckarna hade en lyckad stund 
i samarbetsgläntan och en blöt men 
upplevelse vid kanotpasset på 
eftermiddagen. 

 
 

 
 
 
 

…..och några bakade bröd 
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Vill du också vara med och göra denna lägertidning? 
Kontakta då Anette! Sida 5 

Tellus vegetation 
Det finns fler växter med  
fantastiska egenskaper här på 
Kopparbo. Har Luke och Leia redan 
upptäckt renfanedrycken? Eller 
kanske behöver de medicin mot 
huvudvärk? De verkar ha det rätt 
körigt! 
 

 
 

 

Renfana 
Renfana är en hög ört med många små 
knappformade gula blommor och finflikiga 
blad. 
En dryck gjord på renfana är en gudarnas 
dryck; man trodde att drycken kunde göra 
gudarna odödliga.  Men renfana innehåller 
faktiskt ämnen som hindrar förruttnelse. På 
1600- och 1700talen var det vanligt att lägga 
renfana runt de döda för att skydda dem från 

flugor och annan ohyra i väntan på 
begravningen.  
I England och Frankrike anses det nyttigt att 
dricka te på renfaneblad – men renfana är 
svagt giftigt. 
Men har använt renfana för att färga garn. Man 
kan få en djupt gul färg av blommorna och en 
starkt gröngul färg av bladen.  
 

Älggräs 
Älggräs kallas också älgört. Älggräs växer 
gärna där det är fuktigt .  
Älggräs luktar sött, mustigt och nästan 
berusande. Förr tyckte man att doften gjorde 
hjärtat lyckligt. Det var vanligt att strö älggräs 
på golvet till helger och högtider, och att 
krydda mjöd, öl och brännvin med älggräs. 
Älggräs innehåller Salicin som är 
smärtstillande och febernedsättande.  Av 
salicin kan man göra acetylsalicylsyra som har 
varit en väldigt vanlig medicin mot feber och 
smärta.   
Högst halt av salicin finns i blommorna, men 
finns i bladen också. Du kan koka te av växten 
och dricka teet som huvudvärksmedicin.  
Älggräs är också bakteriedödande och dämpar 
inflammationer.  
 
 
Tryckfelsnisse var i farten i gårdagens tidning 
då bildtexten inte stämde. Det ska vara”Pors till 

vänster och brakved till höger i bilden.” 

 

Tips!  
Kolla på anslagstavlan i byn för där 
hänger exemplar av de presenterade 
växterna. 
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Vill du också vara med och göra denna lägertidning? 
Kontakta då Anette! Sida 6 

 
Dagens visdomsord 
Om du låter andras uppfattning om dig 
styra ditt beteende så kommer du aldrig 

att växa som person.  
–Qui-Gon Jinn 

 
 

Insändare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En lapp lämnades in till redaktionen på 
Star news. Hur kan man tyda 

meddelandet? 
 
 
 

Kioskhäng/Ljugarbänk 
 

 
 

Det fanns dom som, 
tidigare i veckan, köade en 

timme innan kiosken 
öppnade…bara för att! 

 
------------------------------------------ 

HEJ SCOUTER, 

NU HAR DARTH VADER 

ANLÄNT TILL TELLUS. JAG 

VILL BE ER VARA EXTRA 

VAKSAMMA NÄR NI LETAR 

EFTER HOLOKRONER SOM 

JAG VET FINNS GÖMDA I 

NÄRHETEN AV KIOSKEN. 

SNABBA ER!  /Yoda 

---------------------------------------------- 


