
  

På Gång...  

Arbetskvällar första onsdagen i 

månaden i  Linköping börjar 

igen!  

Start redan den 2 september. 

Någon kommer att finnas på 

plats redan från klockan 15 om 

någon anmält sig  

Det är för de som har möjlighet 

och vill jobba på eftermiddagen 

istf. på kvällen. Anmälan görs till 

Tomas Håkansson  

tomhok@telia.com  

VFA bjuder på fika. 

Kvällspasset pågår 17:30 – 

20:30.  

Anmäl er till:  

Agneta Skagerstedt  

agnska@hotmail.com  

Kvällsmat erbjuds 

Hej Vänner, Hoppas att alla är friska och glada och fått upp-

leva mycket gott på hemestern.  

Sommaren är snart över och det är dags att börja arbeta igen.  

Det har varit en lång paus i våra meddelande. Framförallt för att 

det var inget man kunde göra utan bara att vänta och se vad som 

händer. Vi inte haft möjlighet att vara flera i lokalen under flera 

månader utan de som kunnat har hämtat glasögon därifrån och 

arbetat hemma. Pandemin verkar spela sina kort på ett sätt som 

gör att planer kan ändras närsomhelst men detta innebär inte att 

allt ska stå stilla.  

På senaste styrelsemötet beslutade vi 

att återuppta vårt arbete i lokalen i 

Linköping och även på andra ställen i 

landet. Vi beslutade att börja med ar-

betsdagar igen. Vi kommer att följa 

Folkhälsomyndighet-

ens rekommendationer och tillhanda-

hålla plasthandskar och munskydd för 

de som önskar, men framförallt ska vi hålla avstånd. Lokalen är 

stor så vi kommer att kunna arbeta utan risker att det blir för 

trångt. Hoppas att vi kan locka några av våra medlemmar att återi-

gen göra en insats för VFA och medmänniskor runt om i världen. 

Arbetsdagar i Linköping kommer att hållas på söndagar när 

Hjärta till Hjärta inte har någon verksamhet.   

Första träffen kommer att vara söndagen den 27 september, 

klockan 10.00-15.00. Vi kommer vara noga med anmälan, så 

att arbetsdagarna ej överstiger 50 pers. Anmälan till e-post: 

info@visionforall.org  

Håll utkik på hemsidan om kommande aktiviteter och datum.  Vi 

ser fram emot att ses igen och berätta lite för varandra om somma-

rens äventyr.  

Håll huvudet kallt, hjärtat varmt och händerna rena :) 

Varma hälsningar från Styrelsen för Vision For All  

gm, Lena 
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Vår väntan är över ...men tyvärr är inte Covid 19 det! 

På grund av pandemiläget så 

kommer vi i dagsläget fortfa-

rande göra uppehåll med våra 

projektresor och några nya är 

för tillfället inte planerade. Vi 

avvaktar och lyssnar på re-

kommendationer från högre 

instanser. Styrelsen fortsätter 

att arbeta som vanligt.  

Vi avvaktar med att ta emot 
flera insamlade glasögon från 
Lions, Synoptik, Synsam, 
Memira m.m.  
Vi har en hel del glasögon 
som skickats till oss under 
sommaren och det måste vi 
ta hand om först för att få 
mera plats.  
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