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I år passerade Friluftsfrämjandet i Sverige 100 000 medlemmar. Det är en fantastisk prestation
och det sporrar oss att även vilja utveckla Friluftsfrämjandet på Gotland. För att kunna
utveckla vår verksamhet måste vi veta mer om vad våra medlemmar är intresserade av. Vi
planerar därför en enkät som vi kommer skicka ut under hösten. Era svar på den enkäten
kommer ligga som grund för planeringen av verksamheten 2019.
Vi fortsätter att satsa på våra ledare. I år har vi utbildat fem nya barnledare och under hösten
erbjuder vi fortbildning för alla våra ledare på Friluftsfrämjandets stora fortbildningshelg på
Isaberg.
Gå in på www.friluftsframjandet.se/gotland och läs mer. Där kan du även bli medlem.

Stefan Wramner
Ordförande

Främjarstugan
Vid VOK-stugan utanför Visby har vi vår främjarstuga. Där har vi en del av vår friluftsutrustning
och möjligheter till möten när vädret gör att till och med en friluftsfrämjare vill sitta inomhus.
Vi har även en anslagstavla där vi sätter upp information om våra äventyr. Om det lyser i
stugan när ni passerar förbi tycker vi att ni ska knacka på. Det är nästan alltid läge för ett
trevligt samtal eller en kopp kaffe.

Häng med oss ut!
Vi erbjuder härliga naturupplevelser genom en mängd små och stora friluftsäventyr! Allt från
barnverksamhet med Skogsmulle till turer i skog och över vatten.
Våra aktiviteter leds alltid av utbildade ledare som gör turerna säkra, njutbara, spännande och
utvecklande. Det spelar ingen roll om du är nybörjare eller inbiten fantast. Våra grupper
anpassas alltid efter deltagarna och vi erbjuder såväl gemenskap som utmaningar för de riktigt
äventyrliga.
Vi har under våren och hösten utbildat två Mulleledare och två ledare för Äventyrliga familjen.
Har du kanske drömt om att bli friluftsledare? Då har du kommit rätt. Välkommen att kontakta
oss!
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Paddling runt öarna
utanför Slite
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Friluftsfrämjandet på Gotland har hittills i år hållit i kajakpaddlingar och vandringar i olika
svårighetsgrader runt ön och haft såväl Mulle, som Strövar- och Frilufsargrupper.
Med konceptet Äventyrliga familjen gick vi konstorienteringen vid
Kärleksstigen i Visby och lagade en god gryta på Triangakök
tillsammans, samt planerar ett äventyr vid Kutkäldu i Tingstäde,
där flera familjer bland annat har naturbingo längs med stigen,
leker med barkbåtar och grillar tillsammans.
I vår planerar vi för en ny skogsmullegrupp vid främjarstugan vid
VOK. Samtidigt med den håller vi en aktivitet för vuxna,
friluftsmatlagning. Tanken är att man lämnar barnen hos
Skogsmulle och lär sig laga mat i naturen.
Givetvis kan man vara med aktiviteterna separat.

Vid Lojsta slott
(foto: Jonas Karlsson)

Två gånger varje år träffas alla ledare inom
Friluftsfrämjandet Gotland och planerar
kommande aktiviteter. Vi provar dessutom
ofta på något nytt.
Vi letar alltid efter nya ledare så hör av dig
om du är intresserad!

Korsord

Vågrätt
2) Hjälper oss att hitta rätt riktning
5) Cykel som passar i skogen
7) Tidig vårblomma
10) Skogsknyttarnas symbol
12) Friluftsfrämjandet Gotlands tidning
14) Slänger vi inte i naturen
16) Kan man vandra både på och i
17) Vilken sida av trädet är myrstackarna på?

Lodrätt
1) Skogsmulles utrop
3) Ger oss rätt att vistas i naturen
4) Tidig vårfågel
6) Ger värme
8) Gotlands djupaste sjö
9) Driver en kajak
11) Dricker mullebarnen ur
12) Viktigt under rasten
13) Håller kaffet varmt
15) Bra att ha när man vandrar

När du har löst korsordet kan du fota det och maila till gotland@friluftsframjandet.se och
vinna fina priser!

Vår verksamhet
Sedan 1967 har medlemmar i Friluftsfrämjandet Gotland tillsammans fått uppleva och lära sig
mer om naturen.
Barnverksamheter
I verksamheterna Skogsknytte, Skogknopp, Skogsmulle, Strövare och Frilufsare får barnen lära
sig att uppskatta och uppleva naturen i sin egen takt.
Vandring
Våra vandringar tar oss med till olika delar av Gotland och vi får uppleva den rika natur och
kultur vi har här på ön, i olika svårighetsgrader.
Cykling
Med MTB tar vi oss fram nästan överallt i skogen. Vi lär oss ta oss över stockar och nerför
branta backar. Tillsammans utforskar vi mer.
Paddling
Med duktiga ledare som planerar turerna kan deltagarna njuta av turerna i sjöar, olika
vattendrag och i havet fullt ut.
Geocaching
Med hjälp av GPS letar vi efter skatter runt om på ön. Skatterna består av en liten låda med en
loggbok, men för oss är naturupplevelsen den stora behållningen.
Äventyrliga familjen
Vi upplever naturen tillsammans med familjen. Ni får testa på en rad olika utomhusäventyr.
Som till exempel att laga mat över öppen eld, paddla, vandra, klättra, testa geocaching eller
kanske besöka några grottor.
Familjedagar
När du vill uppleva mycket på en gång är våra familjedagar ett bra val. Ofta kan du prova på
många olika saker på en och samma gång.
Skrinna skridskoskola
Här lär sig de minsta att åka skridskor. I en trygg ishall får de lära sig att ha roligt på isen utan
att behövs bry sig om klubbor och puckar.
Håll utkik på hemsidan, www.friluftsframjandet.se/gotland, där lägger vi kontinuerligt upp
nya äventyr. Välkomna!

