Till alla medlemmar i LRF Ungdomen Gotland

Höstens aktiviteter med LRF Ungdomen 2019
I år kommer det att bli en temahöst där alla aktiviteter kan knytas till export och förädling. Gotland är en ö som är väl
lämpad för många olika typer av odling, både på åkermark och i skogen, samt för uppfödning av olika djurslag. Något som
också är unikt är den lokala förädlingen. Styrelsen vill genom denna hösts aktiviteter inspirera till utveckling samt lyfta fram
den export och de förädlingsmöjligheter som finns på vår ö.

Uppstartsträff med LRF Konsult
Tid: Tisdagen den 17 september kl. 19.00
Vi besöker LRF Konsults kontor i Visby och får höra vad de kan erbjuda som företag. Fredrik Widanger berättar om kommande projekt samt hur den gröna näringen mår utifrån den färskaste Lantbruksbarometern. Vi tar även del av varför ett
företag bör vara ekonomiskt lönsamt och hållbart. Det serveras fika. Vid frågor kontakta Emil, 073-700 40 43.

Studiebesök vid Mickelsgårds När
Tid: Torsdagen den 3 oktober kl. 19.00
Jörgen Thomsson och Mari Håkansson visar upp sin odling av ekologisk potatis, spannmål och linser. Ungdomen bjuder
på fika. Vid frågor kontakta Daniel 070-042 91 80.

Studiebesök vid Gotlandsflis i Klintehamn
Tid: Torsdagen den 17 oktober kl. 19.00
Vi besöker flisen i Klintehamn tillsammans med Mellanskog och får en rundvandring. Vi får bland annat höra hur läget ser
ut för den gotländska skogen och avverkning, samt möjlighet att ställa frågor till Mellanskog. Vi bjuder på fika.
Vid frågor kontakta Julia, 076-701 84 96.

Studiebesök vid Lantmännen i Klintehamn
Tid: Onsdagen den 30 oktober kl. 19.00
Vi besöker Lantmännens foderanläggning i Klintehamn. Vi pratar foder och spannmål med perspektiv på både dåtid, nutid
och framtid. Vi får även se foderanläggningen och prata om produktionens framtid och nytta för gotländska odlare och
djurproducenter. Lantmännen bjuder på fika. Vid frågor kontakta Odd, 076-405 82 32.

Studiebesök vid Gotlands Slagteri
Tid: Tisdagen den 5 november kl. 10.00
Rundvisning i slakteriet och sedan information om läget och framtidsplanerna för slakteriet. Avslutas med lunch för de som
vill till självkostnadspris. Vid frågor kontakta Julia, 076-701 84 96.

Studiebesök vid Barlingbo Bryggeri
Tid: Fredagen den 6 december kl. 19.00
Rundvandring och ölprovning på Barlingbo Bryggeri i Visby. Vi får en guidad tur genom bryggeriet och avslutar med
ölprovning och middag i restaurangen. Middag till självkostnadspris, guidning och ölprovning 200 kr per person.
Begränsat antal platser så först till kvarn. Anmälan senast den 25 november till Victor A, 070-670 53 53.

Sportkvällar
Under hösten kommer vi återigen anordna innebandykvällar i Roma skola. Mer information kommer komma i facebookgruppen: Innebandy LRF ungdomen. Vid frågor kontakta Ronja, 070 40 91 182.
Är det så att du/ni inte får smsutskick med information från LRF Ungdomen
men önskar det så kontakta vår ordförande Ronja på 070-409 11 82, så hjälper
hon er!
Årsmötet för LRF Ungdomen Gotland kommer hållas den 23 november 2019.
Mer info kommer komma närmare!

