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Förstärkningen är här! 

 
 

Igår kom förstärkningen, spårare och bävrar, till 
Star camp som kraftigt ökade möjligheterna att 

klara uppdraget i tid.  
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 Dagens stjärnbild 

Herakles  
(eller Herkules om man bodde i 
romarriket istället för i Grekland)  

Herakles var en mycket stor och stark 
hjälte. Han var son till guden Zeus och 

en människa och var därför en halvgud. 
Han lurades av Zeus maka Hera att begå 

ett svårt brott, och fick som straff att  
utföra tio uppdrag åt en kung som hette 
Erysteus. Herakles kämpade bland annat 

mot ett människoätande lejon, ett 
enormt vildsvin och det månghövdade 
monstret Hydra. Han var tvungen att ta 
sig förbi en drake för att hämta gyllene 
äpplen, att göra rent ett stall med över 

tusen hästar och hämta upp den 
trehövdade hunden Kerberos från 

underjorden. Kung Erysteus hävdade 
dock att två av uppdragen inte gillades, 
och därför fick Herakles göra totalt tolv 
storverk innan Erysteus var nöjd. Även 

lejonet, draken och hydran finns som 
egna stjärnbilder. 

 
Stjärnbilden har visualiserats på olika sätt 

genom att koppla ihop stjärnorna på 
olika vis. Det finns därför flera sätt att se 

Herakles beroende på vilket sätt man 
sammanbinder stjärnorna. 
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Tellus vegetation 
Mer om växterna kring Kopparbo. 
Kan växter hjälpa mot blåmärken 
och osunda vätskor i huvudet!??...

Ljung 
Ljung blommar med rosalila blommor på 
sensommaren. Te på ljungblommor kan hjälpa 
mot sömnlöshet.  Ljung är också bra för den 
som lätt får blåmärken. Ljung innehåller 
ämnen som bidrar till att stärka blodkärlen och 
återskapa skadad vävnad.  
(Det går bra att koka teet på hela de 
blommande grenspetsarna. Du behöver inte 
repa av blommorna). 
 

Nysört 
Nysört är en flerårig ört med små smutsvita 
blommor. Den växer ofta på stränder och i 
dikeskanter. 
I nysört finns ämnen som retar slemhinnorna. 
Förr gjorde man pulver på torkade blad, och 
använde pulvret för att börja nysa. Man trodde 
att det var bra att nysa; att det rensade huvudet 
från ”osunda vätskor”.  

Nysört innehåller en olja som kan hjälpa mot 
trötthet och aptitlöshet. Och kanske lindrar den 
tandvärk också.  
 
 
 

 

 

 
 
 

Dagens Jediträning 
 

Träna på att sjunga! Både den inre 
rösten men även sångrösten är viktig för 
en Jedi! Sjung därför minst en sång idag!  
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Stjärnkartan 
 

Vi är nu helt säkra på att Darth Vader 
har landat i skogarna i Kopparbo. Det är 
jättebråttom att hitta resten av 
holokronerna och vår stjärnkarta så att 
vi vet var vi ska åka och föra 
holokronerna i säkerhet då Kopparbo 
inte längre fungerar som gömställe. 
Kartan är tyvärr är uppriven i 8 bitar 
och utspridd på området. På er 
eldfest…eller som ni visst kallar 

lägerbål...sa vi till er upptäckare, 
spårare och bävrar, så behöver vi er 
hjälp. Yoda kan se var de finns gömda 
och har skickat chiffermeddelande 
(Darth Vader kan inte tyda detta chiffer) 
om var de finns. 
Alla patruller hittar sin ledtråd vid vår 
bricka med holokronerna. 
Snälla scouter, hitta kartbitarna fort och 
ta dessa i säkerhet till lägret så ska vi 
tillsammans försöka pussla ihop de till 
en hel karta.  /Luke o Leia 

 
/Luke och Leia 

 
 

VARNING! VARNING! 

 

 

 

 

Håll utkik och meddela 

alla om ni ser denna man  

 
 
 
 
 
 

 
Insändare 

Den unge Padawanen som ser 
saker spegelvänt gör rätt i att inte 
underskatta den mörka sidan. Dock 
rekommenderar vi att minska 
kaffeintaget och istället sova på 
nätterna och inte ligga i tältet och 

prata hela nätterna. 
/Jedi-rådet 
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Paddling  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Äventyrarna gav sig iväg på en lång 
paddling med matstopp längs vägen. 

 
 

 
Återvände till Kopparbo i solnedgången. 
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Gissa djuret! 

 
 
 

Spår efter Darth Vaders 
framfart? 

 
 
 
 
 
 

----------------------------------------- 
NU VET JAG 

ATT DET FINNS 

HOLOKRONER 

GÖMDA RUNT 

BAKSTUGAN. 

SNABBA ER 

DIT. 
 

/ Yoda 
 

Dagens visdomsord 
Den som sover gott om natten 

vaknar utvilad. 

Den som skurar borden slipper 

getingar! 

Getingar gillar frukt mer än 

scouter. 

 


