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Star Camp är i full gång. Scouter från både Knivsta och 
Almtuna har under dagen byggt upp sin gemensamma by. 
”-Nu är vi redo att ta upp jakten på holokronerna och hjälpa 
Luke och Leia innan Darth Vader kommer”  

 
De första Holokronerna är återfunna, sidan 2  
Hälsning från Yoda, sidan 4 
Andra delen i reportageserien om nyttiga och onyttiga växter, sidan 6 
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Holokroner hittade 
De var under eftermiddagens aktiviteter 
som sex av de fyrtionio Holokronerna 
hittades. Äventyrarna var på väg till en 
samarbetsaktivitet då Arvid från 
Almtuna fick syn på den första 
Holokronen på trappen till kiosken. 
Senare hittade Anton från Knivsta en 
uppe i skogen på en sten.  

 
        
Äventyrarare från Almtuna och Knivsta löser ett 
uppdrag vid samarbetsgläntan 

 
        

Hugo från Knivsta scoutkår får hjälp av sina patrullkompisar att 
passera ett hinder vid samarbetsgläntan 

 
Upptäckarnas aktivitet under eftermiddagen 
var att baka bröd i vedeldade 
utomhusugnar.  
Alldeles där i närheten hittade Axel från 
Almtuna och Simon från Knivsta två av 
holokroner.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Simon den övre bilden och Axel den undre. 
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 Dagens stjärnbild 
Cassiopeia 

I landet Etiopen härskade kung Cepheus 
och drottning Cassiopeia, och de hade 

en ung dotter som hette 
Andromeda.Landet terroriserades av ett 
stort havsmonster, och enda sättet att 
rädda det var att offra Andromeda till 

monstret. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

När Perseus var på väg hem efter att ha 
dödat Medusa såg han Andromeda 
fastkedjad vid en klippa vid havet. 

Perseus räddade henne genom att visa 
Medusas huvud för havsmonstret så att 
det förvandlades till sten, och han gifte 
sig så småningom med Andromeda. 

Såväl Cassiopeia, Cepheus och 
Andromeda går att se på stjärnhimlen, 
och det gör även havsmonstret (Cetus), 
men Cassiopeia är lättast att känna igen 
eftersom hennes stjärnbild ser ut som ett 

W. 
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Stjärnspår  

 
 
 
 
 
 

 
Luke och Leia bjöd på ett fint stjärnspår. 

Dagens Jediträning Gör en mental övning.  Sitt ner och slut ögonen , andas lugnt och slappna av i 3 minuter. Prata inte utan tänk på något roligt du upplevt hittills på Star camp. Njut en stund. Öppna ögonen och fortsätt med det du höll på med nyss.  
Dagens visdomsord 

Ibland måste vi släppa taget om vår 
stolthet och göra det som behöver 
göras. 
 –Padmé Amidala 

 
Insändare 

Jag hade aldrig tid att träffa mäster 
Baden Powell själv, men de historier 
jag hört om honom och hans scouter 
ifrån mäster Yoda är fascinerande. 
Som jediriddare lär man sig att 

samarbeta för att lättare nå sina mål, 
vi tränas att alltid ta hjälp och hjälpa 

där vi kan och söka fredliga 
lösningar på konflikter. Mäster 

Baden Powell har fört en del av denna 
kunskap vidare till er scouter. Om ni 
någon gång finner problem, kommer 

det alltid vara lättare att lösa 
tillsammans med er patrull än 

ensamma.  
Hälsningar från Obi-Wan Kenobi 

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

 

BADEN POWELL HAR JUST 

MEDDELAT ATT HAN GÖMDE 

NÅGRA HOLOKRONER VID 

ETT RÖTT HUS MED EN 

SCOUTLILJA PÅ. 

/Yoda 
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Hitta Simon och 
Wilhelm! 

 
 

Simon och Wilhelm har 
gömt sig i några bilder, 
kan du hitta dem?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 

Tips: Wilhelm kan möjligen ligga      
ner på några bilder. 

 
  

 
 
 

Skriven av: Emma och Gianna 
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Tellus vegetation 
 I reportageserien om nyttiga och 
onyttiga växter i Kopparbos 
närområde är det denna gång 
dags för en närmare presentation 
av Brakved och Pors. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pors till höger och brakved till vänster i bilden. 

 

Pors  
Är en låg buske som ofta växer på stränder vid 
näringsfattiga sjöar och på myrar. Sannolikt 
användes porsen redan under brons- och 
järnåldern.  Öl som är bryggt med pors eller 
skvattram var starkt berusande och vikingarnas 
beryktade bärsärkarbeteende kan med fog 
skyllas på ölen. När man druckit porsöl kan 
man nämligen få en förfärlig baksmälla med 
väldigt ont i huvudet.  
Behöver du myggmedel? Gnid in huden med 
porsblad! I armhålorna fungerar pors som 
deodorant.  Men du måste gnida in ordentligt 
så att huden blir grön.  Men huden kan bli 

irriterad och det är inte ett bra myggmedel att 
använda ofta.  

 
Brakved 
Brakved är en stor buske eller ett litet träd. 
Färsk bark och frukter från brakved innehåller 
ämnen som gör att man kräks och får diarré. 
Medel som innehåller brakved är förbjudna 
sedan 1979, eftersom de har för stor effekt på 
kroppen. Men långt in på 1900-talet kunde 
man köpa brakveds-piller mot tillfällig 
förstoppning på apotek.  
Brakved har också använts för att färga garn, 
bladen och bären ger gröna färger, barken ger 
gul färg. Bären - som först är gröna, sedan 
röda, sist svarta när de är mogna – har använts 
för att göra bläck att skriva med.  
 
____________________________________ 

Grattis Anders på 
födelsedagen! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


