
  

 

 

 

Välkommen till skogen!  
Är du nyfiken på svensk natur?  

Välkomna att upptäcka Ekopark Omberg tillsammans 

med Scouterna och Sveaskog den 8:e september!  

Vi kommer bjuda på en introduktion till skog, natur och friluftsliv. Vi visar vad som finns att se i skogen, vad du 

får göra och inte får göra i naturen, vilka växter och svampar som går att äta och mycket mer. Du kommer till 

exempel få testa på att göra upp eld, göra knopar, sätta upp vindskydd, vandra ihop, olika lekar för hela 

familjen och annat skoj. Självklart bjuder vi på grillad korv och nypoppade popcorn vid lägerelden! 

Under dagen får du testa på hur scouting ser ut i Sverige. Hos oss kan du uppleva äventyr i naturen, träffa 

kompisar, upptäcka nya sätt att lösa problem på och ha kul tillsammans! 

Skogsdag med Mjölby Scoutkår och Sveaskog! 

NÄR? 8 september 2019, kl 10-14  

VAR? Ekopark Omberg, Stocklycke Hamn 

FÖR VEM? För dig som är nyfiken på svensk natur och scouting. 

Ingen erfarenhet eller särskild utrustning krävs 

PRIS? Aktiviteterna är gratis  
 

HUR TAR JAG MIG HIT? Om du åker bil så kör du till Stocklycke på 

Omberg, se karta. Närmaste parkering finns vid STF Stocklycke, 

Härifrån är det cirka 700 meters promenad ner till Stocklycke hamn, 

se det röda krysset på kartan.  

Vi erbjuder gratis busstransport från Mjölby Resecentrum. Du behöver 

inte boka plats på bussen, men det finns endast 50 platser per 

avgång, så kom tidigt innan platserna tar slut. Bussarna kommer ha 

Scouternas och Sveaskogs loggor i fönstret och avgår på följande 

tider (ungefärliga): 

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

ÖVRIGT: Ta på dig kläder och skor som är sköna att röra sig i. Gympaskor funkar bra om det är fint väder.  

MER INFO: Se vårt facebook-event: ”Skogsdag i Ekopark Omberg med Scouterna och Sveaskog”.  

Länk till facebook-eventet: http://bit.ly/2ZdrQLJ . Dela gärna!  

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

FRÅGOR? Maila: event@scouterna.se om du har frågor. Skriv ”Omberg” i ämnesraden. 
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