
 الغابة معنا إلى رحلة الكتشافأهالً بكم 
 

 
( Ekopark Ombergعن الطبيعة السويدية؟ تعال واكتشف منتزه )  هل أنت مهتم بمعرفة المزيد

 سبتمبر  8برفقة الكّشافة في 

 

تجده في الغابة وماذا سوف نبدأ بمقدمة، نتحدث بها عن الغابات والطبيعة والحياة في الهواء الطلق. ونعرض لك ما الذي يمكن أن 
 يمكنك أن تفعل وما الذي ال يمكنك فعله في الطبيعة، أي النباتات وأنواع الفطور التي يمكنك أكلها وغير ذلك.

عائلة والتجول معاً وألعاب مختلفة لكل أفراد اليمكنك مثالً أن تجرب إشعال النار، كيفية تشكيل عقد بالحبل وإنشاء حاجز مضاد للرياح 
 المحضر على النار الموقدة في المخيّم. معاً. سنقدم لكم النقانق المشوية والفوشارليمرحوا 

سوف تختبر خالل اليوم ما يفعله الكشافة في السويد وستعيش مغامرة في الطبيعة. ستلتقي كذلك بأصدقاء وتكتشف طريقة جديدة لحّل 
 المشاكل وسنقضي وقتاً ممتعاً معاً. 

 
 " Sveaskog" و "  Mjölby"يوم في الغابة مع كادر كشافة " 

 
  14:00إلى  10:00من الساعة  2019سبتمبر  8الزمان: 
 Ekopark Omberg, Stocklycke Hamnالمكان: 

لمن: الدعوة موجهة لكل شخص لديه الفضول حول الطبيعة في السويد، ويحب االستكشاف. ال 
 و تجهيزات معينة. كما أن هذا النشاط مجاني.حاجة لتوفر خبرة وال إحضار عدة أ

 Ombergفي  Stocklyckeكيف نذهب للمكان؟ إذا كنت ستركب السيارة يمكنك أن تقود إلى 
 STFاستخدم الخريطة لتستدل على المكان. أقرب مكان لركن السيارة موجود قرب 

Stocklycke   ًجاه ميناء متر مشياً على األقدام بات 700ومن هنا المسافة تقريباStocklycke 

hamn,  انظر إلى إشارةX .باألحمر على الخريطة 
ولست بحاجة  Mjölby Resecentrumكما نقدم النقل المجاني بالباص من مركز محطة 
مقعداً في الحافلة. لذلك تعال في وقت مبكر  50لحجز مكان لك في الباص ولكن ال يوجد سوى 

 قبل أن تنفذ المقاعد.
  Sveaskogs و  Scouternas ل لوحات كبيرة مكتوب على نوافذها: الحافالت ستحم

 وأوقات االنطالق على الشكل التالي تقريباً:
      

Mjölby Omberg 09:30, 10:45 tillbaka: Omberg Mjölby 12:15, 13:45  

 

 ستكون مناسبة إذا كان الطقسمعلومات إضافية: ارتدي مالبس وحذاء يتيحون لك الحركة بحريّة، األحذية الرياضية 
 انظر إلى صفحة الفيسبوك. جميالً 

”Skogsdag i Ekopark Omberg med Scouterna och Sveaskog”. 
      http://bit.ly/2ZdrQLJيرجى نشر ومشاركة الرابط

  :omberg/-skogen/besoksomraden/ekopark-https://www.sveaskog.se/upplevرابط حول الحديقة 

 لطرح األسئلة واالستفسارات راسلونا على اإليميل

 event@scouterna.se om du har frågor. Skriv ”Omberg” i ämnesraden.  

 

https://www.sveaskog.se/upplev-skogen/besoksomraden/ekopark-omberg/

