
Vi kallar vår resa för Ombergsresa, men det var bara en del av vad vi fick se. Vi blev mottagna 
av en vikingaguide som berättade om vad som väntade oss. Först ett besök vid Rökstenen, där 
vikingaguiden lämnade över till en annan guide som blev vår ciceron på resten av resan.

Vikingaguiden såg ut så här. Kåporna var inte till för att hon var rädd om brösten, sá hon. 



Här är vår mycket kunniga guide Åse, som berättade mycket medryckande om runstenar, kloster, 
munkar, Naturum vid Tåkern och Omberg med Drottning Omma och hennes olyckliga kärlek till 
jätten Rödgavel, vars häst sparkade hål i isen så både häst och jätte omkom. Drottning Omma 
blev så ledsen att hon kom att gråta i evig tid. 



Oj, det blev fel bild, detta är ju nästa generation SPF Seniorer. 



Det här blev rätt seniorer som lyssnade andäktigt på guiden. Röks kyrka i bakgrunden. 



Världens längsta runskrift. Enligt vår guide är betydelsen av runorna inte hundra säkert, eftersom 
det kommer nya uppgifter med jämna mellanrum. Spännande tyckte Åse. 



Samling på Hjässatorget innan bestigning av Hjässan. 



Vi är högst, jippi. 



Aha, inget varar i evighet, det fanns fler som ville ta del av utsikten. 



Vandringsled som går genom Stocklycke äng, där vi  fick lära oss en massa om floran där. 



Även här visade guiden Åse sin kunnighet om vad som växer på ängarna. 



Kabbeleka i mängder. 



Lite mer ovanliga, Tvåblad och                                        Jungfru Maria Nycklar. 



Den bestod av varmrökt lax och potatis som smakade bra. Kaffe och kaka satt som en smäck 
och var heller inget fel på. 
  Efter lunchen fortsätter vår resa längs Omberg fram till Västra Väggar, en 90 meters ättestupa. 
  Där stannade vi för att begrunda utsikten. 

Efter vår koll av växtligheten på Stocklycke äng väntade lunch på Stocklycke vandrarhem.



Efter en snabb koll på ättestupan, höll man sig på sin kant. 
Här blev det tid till lite motion. 

Avancerad cykelgympa  Lite lugnare pingvingympa. 



Vem ska testa ättestupan, du eller jag. Nä, skämt åsido det var bara glada miner här uppe. 



Ett glatt gäng som håller igång. 



Dagens gladaste syskonpar. 
 



Vi blev rekommenderade av vår guide att titta på en film innan vi gick runt på egen hand. 
Det var ingen dum idé, från den lärde man sig om alla arter och deras beteende. 

Resan gick vidare till Naturum Tåkern.



Alla fick inte rum på bilden, vi vet vilka som var med. 



Det gällde fåglarna också, lär dig de här till att börja med. 
Sluttampen blev Tåkerns Vandrarhem och Café, med kaffe och hallonpaj. 



Efter kaffet var det bara hemfärden kvar. 



Vi får tacka våra reseledare för ytterligare en trevlig resa. De ser ut att grunna på 
nästa.          Östgötasången. klicka på länken nedan. 

Ulla sjunger Östgötasången

https://youtu.be/oZwH_P1J2cA



