
På Gång 

….har vi inte 

så mycket mer 

än planerade 

styrelsemöten 

och återkom-

mande besök i 

lokalen av 

lokalgruppen. 

Posten ska kollas och eventuella paket ska 

hämtas. 

Håll ögonen på vår hemsida efter ev. sam-
mankomster och evenemang.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Glöm inte bort att passa på att leva!  

God Jul & Ett Gott Nytt År och  
med hopp om ett mycket bättre 
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Trots det rådande läget med pandemi och allt 
vad det innebär så ska vi försöka att lyfta fram 
det positiva som hänt under året oavsett in-
ställda projekt, arbetsdagar och andra tillkor-
takommanden. Vi hade en hel del projekt på 
gång MEN det var innan någon hade förstått 
innebörden av ordet pandemi! Vi hoppas att 
ni alla är friska och skulle ni ha drabbats av 
covid 19 så önskar vi er ett snabbt tillfrisk-
nande. 

Till en början såg det ut att bli som vilket år 
som helst men vi fick ett abrupt uppvaknande 
i mitten av mars, och var tvungna att skjuta 
upp våra planerade projekt på obestämd tid. Meddela våra samarbetspartners, 
avbeställa biljetter m.m. Stor osäkerhet om framtiden kom att råda. 

Även om vi inte kunnat resa så fortsatte det, till en början, att strömma in glasö-
gon. Lokalen började bli överfull. Vi var tvungna att gå ut med en önskning om 
att inte ta emot några nya försändelser av glasögon. Många bananlådor väntade 
på handpåläggning av villiga VFA-medlemmar. Vi lyckades trots covidrestrikt-
ioner och en mängd nya lådor hålla undan det mesta.  

Nu när vi inte kunnat samlas så har en hel del medlemmar suttit hemma och 
mätt upp glasögon. De har gjort ett fantas-
tiskt arbete. Nu finns det ett stort antal 
färdiga glasögon som bara väntar på att 
komma ut i världen och göra nytta. För det 
är ju så, att trots pandemin, så har ju inte 
behovet att kunna se bra minskat. 

När det såg ut att ljusna lite på pandemi-
fronten så hann vi t.o.m. att anordna två 
arbetsdagar och två arbetskvällar. Det kän-
des skönt att få undan mycket av de in-
komna glasögonen. Det var välbehövligt 
och just nu finns det återigen plats för fler 
bananlådor men vi ser, för tillfället, att vi 
inte får fler lådor att ta hand om. 

Nu väntar december och Julen. Hur kommer det att bli? Ska man kunna träffa 
släkt och vänner? Tillsvidare får vi göra som FHM rekommenderar: Håll i och 
Håll ut! så att vi alla bidrar till en minskad smittspridning. Vi ska klara av det här 
så att vi kan genomföra nya spännande projekt. Styrelsen ligger beredda i start-
groparna.  

Det ryktas ju om att ett vaccin är på gång och vi vet att pandemin förr eller se-
nare kommer att vara över, så det är bara att bita ihop och kämpa vidare. För att 
lyckas med våra planer så är ni medlemmar oerhört viktiga, både som betalande 
medlemmar och aktiva arbetare på våra arbetskvällar och arbetsdagar. När da-
garna blir av kommer det som vanligt att läggas ut på hemsidan. Just nu är inget 
planerat men vi hoppas att vi kan vara mer aktiva inom en snar framtid. 

GLÖM INTE ATT BETALA MEDLEMSAVGIFTEN FÖR 2021   
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