Kære forældre og elever i Svendborg
I denne corona-tid bliver der brugt mange timer foran skærmene indenfor. Derfor har vi på
Svendborg Natur og Miljøskole lavet et tilbud der kan bruges af dem der har brug for at komme
lidt ud i naturen.
Vi har lavet, indtil videre, tre ture i skoven ved Naturskolen, hvor I kan få historier og viden om
naturen undervejs.
I kan downloade Appen ECHOES i app-store eller Play Butik, eller hvor I henter apps. Den

er gratis.
Når I står ved Naturskolen vil Appen vise jer hvilke ture der er i området. Ellers kan I
søge på “Svendborg Naturskole” i søgefunktionen i appen.
Appen viser jer tre ture:
1 “skovmøllens historie” Historien om Skårup Skovmølle fra år 1546 til nu. Mest
henvendt til et ældre publikum.
2 “ en utrolig historie” - et eventyr af Carl Ewald. Eventyret er delt op i 8 dele som du får
læst op på en ca. 2 km. lang tur rundt i skoven.
3 Træerne ved Naturskolen. På denne tur kan du høre om de forskellige træer der
vokser i skoven ved Naturskolen. Når du er færdig med turen skulle du gerne vide mere
om træerne og måske kende nogle af dem næste gang du går i skoven.
Vælg hvilken tur du gerne vil tage med på, og så er du i gang. Kortet i appen viser dig
hvilken retning du skal gå og når du er på en “lyttepost” afspilles der en lydfil. Du kan
downloade turen til din telefon inden du går ud i skoven, på den måde er du ikke
afhængig af om der er mobIldækning på hele turen.
Desværre har vi ikke mulighed for at have vores toiletter åbne pga. Corona, det kan være rart at
vide inden man tager herud. Vi håber at se rigtig mange af jer i skoven.God tur!
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