
	  
	  

Främjarbladet Gotland 

UTGIVEN AV FRILUFTSFRÄMJANDET GOTLANDS LOKALAVDELNING nr 1/2015 
 
Gott Nytt Främjarår. 
Vi har påbörjat ett samarbete med VOK och har byggt en främjarstuga där som vi 
kommer att ha invigning av i maj.  Området utvecklas nu till att bli ett 
friluftscenter med naturreservat tillsammans med VOK som har orientering, 
skidor och motionsspår. I vår verksamhet ser vi möjligheten att ha barngrupper 
och utbildningar där. 
Vi kommer att presentera vad som är på gång i de olika verksamhetsgrupperna i 
detta brev. Hoppas ni har möjlighet att delta i många av våra träffar. 
 

Ann-Christin Wallin 
Ordförande 

 
 

Årsmöte hålls torsdagen den 19 februari 18:00 i VOK-stugan. Alla medlemmar 
kallas härmed till årsmöte med Gotlands lokalavdelning av friluftsfrämjandet, 
förhandlingar och förtäring. Välkomna! 

Årsstämma i RegionÖst den 18-19 april i Vetlanda med olika aktiviteter. Anmälan 
till Anki 070-744 20 14 om Ni vill följa med så gör vi en gemensam resa. 

Familjefebruari varje söndag 1 februari till 1 mars mellan 10-14 finns vi vid 
Främjarstugan vid VOK och har olika aktiviteter för alla åldrar. Kom när det passar 
och träffa någon i styrelsen, smaka på Krabbelurer eller lek med barnen. 

Geocachingkurs 2 maj 10:00 vid Främjarstugan vid VOK. Ta med fika. 

Gökotta 3 maj 07:00 samling Parkeringen vid Klinte Klintebys/Foodmark. 

Invigning av Främjarstugan vid VOK söndagen den 10 maj 12:00-16:00.  En dag 
med blandade aktiviteter för både barn och vuxna (Mer information kommer i en 
annons i tidningen). 

Barngrupper under våren Knopp, Knytt, Mulle och Strövare.  Maila 
stefan.wramner@friluftsframjandet.se för mer information. 

Utbildningar Vill du gå en utbildning för att blir ledare eller bara lära dig mer så 
du kan hjälpa till för barn eller i någon av vår vuxenverksamhet kontakta 
Stefan Wramner se ovan. 
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Långfärdskridsko, vädret har de senaste åren inte varit så bra för 
långfärdskridskor på ön. Många av gruppens medlemmar har av olika 
anledningar slutat. Om Ni är intresserade och om vädret tillåter att åka 
långfärdskridskor vill vi bilda en grupp igen. Anmäl Er till  
ann-christin.walllin@friluftsframjandet.se så bildar vi en grupp som i 
studiecirkelform förbereder sig med utbildning i utrustning och säkerhet samt 
letar upp lämpliga träsk och gör rutter. När isen kommer är man redo att ge sig 
ut. 

Kajakpaddling, under sommaren ordnas paddlingar och utbildning om intresset 
finns. Mer information kommer på hemsidan i vår. 

 

 
(Foto Jonas Karlsson) 

Kanoter finns att hyra för medlemmar. Kontakta  
ann-christin.walllin@friluftsframjandet.se om du är intresserad. 

Bli medlem eller om du glömt att förnya ditt medlemskap gå in på hemsidan 
www.friluftsframjandet.se så missar du inte framtida äventyr. 

Våra aktiviteter och referat och bilder från dem kan du hitta på hemsidan eller 
vår Facebooksida. Bli vän med oss Friluftsfrämjandet Gotland. 
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Vandra med Friluftsfrämjandet 2015 
 
5 april Barnvagnsvandring längs strandpromenaden. Samling 

09:00 vid Kruttornet. 
19 april Mindfulnessvandring på Kärleksstigen. Samling 09:00 

vid parkeringen nedanför lasarettet. 
25 april Vårvandring i blåsippsbackarna runt Lojstaträsken. 

Samling 09:00 vid Lojsta kyrka. 
3 maj Järnvägsvandring, vi går stickspåret från Klintebys till 

Klintehamn. Samling 09:00 vid Klintebys/Foodmark. 
7 juni Guckoskovandring, 

Samling 13:00 på Kallgateburgsparkering.  
Vecka 25 Padjalanta i Lappland, Gertrud planerar en vandring i 

juni. Är Ni intresserade att gå studiecirkel om 
fjällvandring, ring 070-302 57 57 för mer info. 

12 juli Kvarnvandring i Burs. Vandra bland nya och gamla 
väderkvarnar. Samling vid Hertabadet 14:00. Ta med 
mat att grilla efter vandringen. 

23 juli Kvällsvandring Brucebo till Själsö. 
Samling 18:00 vid Brucebo. 

30 augusti Järnvägsvandring, sista etappen på Slite- Romalinjen.  
Samling Simunde Källunge 09:00 vi går till Dalhem och 
åker tåg till Roma. 

27 september Pilgrimsleden, etapp 2 från Bro till Hejnum. 
Samling 09:00 vid Bro kyrka. 

11 oktober Fornvandring mellan Fole och Lokrume. Samling 09:00 
vid Fole kyrka. 

30 oktober Månskensvandring i Fröjel. 
Samling 18:00 vid Valbybodar fiskeläge. 
 

 
 

Ta med matsäck för dagen i ryggsäck, sittdyna och 
för månskensvandringen även en ficklampa.  
Mer information se 
hemsidan: www.friluftsframjandet.se/gotland eller 
kontakta Gertrud Södergren 070-302 57 57. 
 
Deltagaravgift 50kr/gång. För medlemmar finns ett vandringsårskort för 150kr 
(Padjalantacirkeln ingår inte i vandringskortet).  
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Besök vår hemsida: www.friluftsframjandet.se/gotland 

Vi har även en Facebooksida: Sök på ”Friluftsfrämjandet Gotland” 

Registrera din e-postadress. Om du inte får våra mail kan du logga in på 
www.friluftsframjandet.se under ”Meny”. ”Mina uppgifter” under epost lägger du 
in din e-postadress. Du kan även skicka ett mail till 
stefan.wramner@friluftsframjandet.se så får du hjälp. 

I och med att du registrerar en epost adress så går du inte miste om några 
spännande aktiviteter med Friluftsfrämjandet Gotland. 

 

 

 

 

 

Äventyrliga familjen - upplev tillsammans 

Upplev naturen tillsammans med hela familjen. Med Äventyrliga familjen får ni 
testa på en rad olika utomhusäventyr. 

Som till exempel att laga mat över öppen eld, paddla, vandra, klättra, testa 
geocashing eller kanske ett besök i grottor. Vi är mellan 3-5 familjer som 
tillsammans med ledare från Friluftsfrämjandet planerar och genomför de äventyr 
som passar er. 

Under våren kör vi igång Äventyrliga familjen på Gotland. Hör av er till 
stefan.wramner@friluftsframjandet.se om ni är intresserade. 


