
Hej  VFA-vänner! 

Vi hoppas att alla mår bra 

Det är tider med mycket ändring-
ar  i samhällets vardag och de 
flesta följer så klart utvecklingen 
och information från myndigheterna 
angående pandemin. 

Som ni såg har VFA ställt in alla 
vårens projekt. Vi avvaktar med 
nya projekt men hoppas allt blir 
lugnare och att världen blir sig lik 
och vi kan arbeta som vanligt.  

Vårt årsmöte är som ni vet pla-
nerat till söndag den 22:a mars 
och än så länge tänker vi fort-
sätta enligt planering. Vi brukar 
vara måttligt många till årsmö-
tena så därför bedömer styrelsen 
att vi kan ha mötet som vanligt.   

Självklart ska var och en av oss 
följa rekommendationerna  från 
Folkhälsomyndigheten innan, 
under och efter mötet.  
 
Vi i styrelsen följer utvecklingen 
och vid behov informerar er om det 
blir ändringar.  

Ta hand om er och vi ses förhopp-
ningsvis på söndag klockan 10.00, 
friska och glada som alltid. 

ANMÄL er på: info@visionforall.org om ni tänker närvara. 

Bästa hälsningar,  

Styrelsen gm, Lena 
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På Gång...  

Arbetskvällar:  

Kalmar  
Första tisdagen i 
varje månad på  

Linné U. kl.18-21.  
Kontakta:  

peter.gierow@lnu.se   

Stockholm  
Första tisdagen  

i varje månad på KI  
mellan 18:00 -21:00,  

kontakta:  
annika.botes@eyelab.se  

VFA Linköping  
Första onsdagen i 
varje månad, kl. 
17:30 – 20:30.  

Kontakta:  
Agneta Skagerstedt  
agnska@hotmail.com 

 
Arbetsdagar i  

Linköping  
Attorpsgatan 10 

 
• OBS!  

22/3 Arbetsdag 
och årsmöte 

• 8/4 förlängd   
arbetskväll 

• 26/4 Arbetsdag 
• 6/5 förlängd  

arbetskväll 
• 24/5 Arbetsdag 

 
Glöm inte  

att anmäla er!!  

Info i Corona-tider! 

 
ÅRETS RESOR 

 
#184 Madagaskar - INSTÄLLD, planeras till hösten 

Projektledare: Anders Schippers - anders.schippers@gmail.com 
 

#185 Guatemala - INSTÄLLD, planeras till hösten 
Resan är tillsammans med Synoptik-OUG 

 
#186 Kenya - INSTÄLLD, planeras till hösten 

Resan är fulltalig. 
Projektledare: Katarina Nielsen -  katarinanielsen8@gmail.com 

 
#187 Dominikanska Republiken - juni 2020 

Söker 2 optiker 2 assistenter 
Projektledare: Anders Schipppers - anders.schippers@gmail.com 

 
#188 Rumänien  

aug/sept 2020  
Resan är i planeringsstadiet. Intresserad?  

Söker 3 optiker 3 assistenter 
Kontakta: Tomas Håkansson - tomhok@telia.com 

 
#189 El Salvador  

sommar /sensommar 2020 
Resan är i planeringsstadiet. Intresserad?  

Söker 3 optiker 3 assistenter 
Kontakta: Lotta Björk - lottabjork70@gmail.com 

 
#190 Mexiko - November 2020 

Resan är i planeringsstadiet. Intresserad?  
Söker 3 optiker 3 assistenter 

Kontakta: Caroline Alvhamre -  
caroline-alvhamre@hotmail.com 
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