
 
Hoppas att ni haft en fin som-
mar med sköna upplevelser. 
Nu är det dags att kavla upp 
ärmarna och börja jobba igen 
eller....? Vi i Vision For All 
måste likt bönderna ta hand 
om sommarens skörd. I vårt 
fall de mängder av glasögon 
som droppat in. 
Vi började lite smått i ons-
dagen den 7:e augusti på en 
arbetskväll. Det kommer vi 
fortsätta med den första ons-
dagen i varje månad om inget 
annat meddelas. Håll ögonen 

på både FaceBook och hemsidan. Vi kommer med all säker-
het lägga in extradagar för i första hand sorteringsarbete. Ett 
annat nålsöga är uppmätningen. Kan du mäta eller vill lära 
dig så är du hjärtligt välkommen. Vi behöver många upp-
mätta glasögon till våra projekt. 
Första "stora" arbetsdagen i Linköping är den 22/9 i VFA lo-
kalen. Andra datum i Linköping är 20/10, 17/11.  
Nästa arbetsdag är hos Janne och Christina i Solberga, Skåne 
den 7 september. Anmäl deltagande till jaso@live.se.  
Vi har också en arbetsdag i Hindås den 6/10. 

Har du bokat musikfestivalen 
"För Syns Skull" i Ljungsbro Folkets 
Park? Medverkande är bl.a. Mats Ro-
nander. Vår egen optiker Jörn Niel-
sen kommer också att underhålla till-
sammans med sitt band Bohisattva.  
Boka biljetter här. Det går även att 
köpa biljett direkt på plats. SWISH 
eller kontant. OBS! Ej kontokort! 

Vi behöver lite hjälp med en del saker 
innan och under kvällen. Har du lust 
att baka lite till vår fikaförsäljning?  
Anmäl till Anders Schippers -  
anders.schippers@gmail.com 
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På Gång...  

Arbetsdagar:  

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 i VFA-
lokalen på  

Attorpsgatan 10 i  
Linköping,  

kl. 17:30 – 20:30. 
Kontakta:  

Agneta Skagerstedt  
agnska@hotmail.com 

Arbetsdag i  
Linköping  

Söndag 2019-09-22,  
VFA-lokalen  
kl. 10-15 

 
. Glöm inte att anmäla 

er!!  

Välkomna tillbaka efter semestrar och liknande! 
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VFA har haft en projektresa under sommaren som föll 
väl ut. Under några av sommarens hetaste dagar be-
sökte vi Slatina, Rumänien. Under de 4 dagarna vi ar-
betade så hann vi med att undersöka 998 patienter. Ett 
stort tack till Hjärta till Hjärta som var med och spons-
rade projektet. 

Det var ett kort nyhetsbrev men som alla andra tidning-
ar har det varit lite nyhetstorka. Vi återkommer med 
fler och förhoppningsvis nya glada nyheter längre fram. 
Vi ser fram mot att träffa våra medlemmar på våra ar-
betsdagar men allra närmast nu den 24:e på vår musik-
fest i Folkets Park i Ljungsbro. Ta med er släkt och vän-

ner och stötta VFA i vår verksamhet. Sprid ordet om vår fest. Trubadur, Pop, 
Rock’N’Roll och Blues. Kan det bli bättre? Kaffe, fikabröd, korv och FoodTruck. 
Köp lotter i vårt välfyllda lotteri. 

Väl Mött den 24 augusti!  
Mvh Tomas Håkansson 

RESOR PÅ GÅNG! 
 
 
 

 
# 181 Nepal -15-30 okt. 2019 

Resan är fulltalig 
Projektledare: Eva Bendz -

 bendz.eva@gmail.com 

# 182 Mexiko - 1 November 2019 
Resan är under planering. Intresserad? 
Kontakta: Caroline Alvhamre -  caroline-

alvhamre@hotmail.com 

 
# 183 Uganda - våren 2020 

Resan är under planering. Intresserad? 
Kontakta projektledare: Eva Bendz -

 bendz.eva@gmail.com 

 
# 184 Mexico el. Guatemala - våren 2020 

Resan är under planering. Intresserad? 
Kontakta: Lenuta Davidsson -

  lenush.david@gmail.com 

 
# 185 Kenya - våren 2020 

Resan är under planering. Intresserad? 
Kontakta: Katarina Nielsen -

  katarinanielsen8@gmail.com 

Rutinerad grupp i Rumänien  

Undersökningar i Rumänien Foto: Tomas H 

Våra medarbetare  Foto: Tomas H 
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