
 

 

 

Så  hår vi då  håft vå rt å rsmö te då r vi åvslutåde 2020, ett gånskå trist å r på  må ngå så tt. Nu skå vi tå nyå tåg  öch 
fö rhöppningsvis å ven kunnå gö rå nå gön eller nå grå pröjektresör. 

Vå rlden å r i stå ndig fö rå ndring öch så  å r å ven Visiön För All. Styrelsen hår få tt ett nytt utseende bestå ende åv gåmmålt 
öch nytt. Vi få r tåckå Lenutå Dåvidssön, Annikå de Törres öch Löttå Bjö rk söm ållå tre vålt ått tå en påus ifrå n styrelseår-
betet men fö rhöppningsvis inte frå n ett åktivt medlemsårbete. Tåck fö r ållt fåntåstiskt årbete ni gjört fö r VFA.  

De tre kömmer ått erså ttås åv tre nyå medlemmår söm vårit med i fö reningen ett åntål å r. Cåröline Alvhåmre, öptiker 
frå n Få rjeståden med pröjektledårerfårenheter frå n  Mexikö, Kårin Hålldörf, tidigåre pröjektledåre fö r Chile öch till sist 
Curt Svenssön, öptiker frå n Vå rmlånd söm deltågit på   VFA resör nå grå gå nger. Vi hå lsår dem hjå rtligt vå lkömnå. De pre-
senterås lite nå rmåre på  vå r hemsidå, www.visiönföråll.örg 

Den söm kömmer tå ö ver ståfettpinnen frå n ördfö rånde Lenutå Dåvidssön å r Kåtårinå Nielsen söm hå lsår fö ljånde:  
”Tack för förtroendet! 
På Årsmötet valdes jag till ny ordförande för Vision For All, vilket jag ser 
framemot med både glädje och spänning.  
För er som inte känner mig kan jag berätta att jag är optiker, bor och 
driver butik med underhåll av lagerlokal, administration och kontakter 
med med min man Jörn, i Stenungsund, och sedan ett par månader har vi 
även en butik i Skärhamn på Tjörn. Jag har varit medlem i VFA i många 
år, de senaste 6-7år har jag varit en del av styrelsen.  

Min första VFA-resa gjorde jag till Bolivia 2012 och har sedan dess gjort 
ytterligare 12 resor, bl.a. till Peru, Guatemala, Rumänien och Nepal.  
Sedan 3 år tillbaka är jag projektledare för resorna till Kenya. Hela vår 
familj är engagerade i föreningen, Jörn har också varit med på flertal 
resor och även våra barn Max och Sarah har åkt med. 
 
Jag och styrelsen kommer göra allt vi kan för att utveckla och driva VFA 
vidare. Vi kommer undersöka möjligheter för framtida projektresor och 

underhålla kontakterna med våra projektledare för att så fort det bara är möjligt kunna resa igen. Vi är många 
som längtar till detta, men just nu kan bara avvakta och hålla oss informerade om läget i våra olika projektländer, 
bl.a. genom kontakterna vi har med utländska organisationer. Arbetet fortgår sponsorer och medlemmar.  
Så som ni förstår är Vision For All en stor del i mitt liv och jag tycker det är så fantastiskt roligt och givande att på 
detta sätt kunna hjälpa människor till ett lite bättre liv. Att jag sedan fått många nya vänner gör det ju inte sämre.  
Jag ser fram emot nästa gång vi kan ses på en arbetsdag. Ta hand om er och ha en fin vår. 
Hälsningar Katarina ” 
 
Nu vå ntår vå ntår vi på  ått de söm vill hå våccin skå få  sitt våccin. Det ser lite lju-
såre ut på  den frönten i störå delår åv låndet. Styrelsen ligger bereddå i stårtgrö-
pårnå fö r ått lå tå vå rå sörteråde glåsö gön kömmå ut öch gö rå nyttå runt öm i 
vå rlden. Fö r ått lyckås med vå rå plåner så  å r ni medlemmår öerhö rt viktigå, så  
hå ll ut öch hå ll er friskå. Vi höppås kömmå igå ng med årbetsdågår öch kvå llår 
inöm en gånskå snår fråmtid. Nå r det blir åv kömmer det söm vånligt ått lå ggås ut 
på  hemsidån. Just nu å r inget plåneråt men vi höppås ått vi kån trå ffås inöm en 
snår fråmtid. 

GLÖMT ATT BETALA MEDLEMSAVGIFTEN FÖR 2021?   
Enskild medlem: 200:- / Fåmilj: 350:- / Orgånisåtiön/Fö rening: 1000:- 
PlusGirö: 90 06 61-0 eller Swishå till: 1239006610   
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http://www.visionforall.org

