
 

 

Hej, alla VFA-vänner, 

Efter en fantastisk fin sommar kan vi nu njuta av en härlig sensommar, iallafall i vissa 

delar av vårt avlånga land. 

Trots att vi går mot mörkare tider känns det ändå som att 

allting ljusnar. Restriktionerna kommer släppas om några 

dagar och vi har äntligen kört igång våra arbetsdagar. 

För en vecka sedan var det flera medlemmar och elever från 

Katedralskolan som kom till lokalen i Linköping och deltog 

på vår första arbetsdag på länge. Ett berg av inkomna glasö-

gon mötte oss  och vi gav oss i kast med att försöka få lite 

ordning i vår lagerlokal. Det här gången prioriterade vi bort 

tvättning för att  sortera inkomna lådor. Uppmätta lådor 

styrkesorterades och kördes till ett tillfälligt förråd. Det är 

fullt på hyllorna i lokalen så nytt utrymme behövdes. Det har kommit in massor av 

glasögon och det delas ju inte ut några så länge vi inte har resor på gång.  

Några kvalitetssorterade och andra mätte upp glasögon i vanlig ordning.  Stort tack till alla er som deltog, ni 

gjorde ett fantastiskt jobb! 
 

Nästa arbetsdag har vi den 17 oktober, då både i Linköping och i Hindås.   

Samma tid, klockan 10.00-15.00 i VFA-lokalen i Linköping och i Hindås.  

Anmäl deltagande via infomejlen, info@visionforall.org   

eller via formuläret under Aktuellt. 

 

Ni som mäter glasögon hemma gör också en välbehövlig insats. Jag vill dock be 

er att läsa igenom våra instruktioner för uppmätning så det blir lika i alla lådor. 

Vi upptäckte t.ex lådor där endast höger glasstyrka var uppmätt. Säkert en  

engångsmiss, så var noga ni som mäter. Det skapar bara frågetecken när vi är på 

plats och situationen är stressad. Mallen är till för att underlätta den dag vi står 

och ska dela ut glasögonen. 

 

Vi har inte några projektresor planerade i dagsläget. Vi får avvakta och se hur utvecklingen sker i våra olika 

projektländer och om UD kommer att häva avrådan om resor till våra länder. Projektledare försöker ha regel-

bunden kontakt med respektive land. Vill du följa med på en resa? Ta kontakt med någon av våra projektle-

dare genom att skicka ett mail med Intresseanmälan till info@visionforall.org, så kontaktar ledaren dig när det 

blir aktuellt och planering för en resa. 

 

Du vet väl att VFA finns både på Facebook (Vision For All) och numera 

även på Instagram (visionforall_sverige)?  Gilla och dela så vi kan visa 

många vårt arbete och på så sätt kanske öka antalet medlemmar och in-

tresse för att arbeta med oss.  

 

VFA önskar alla en fin höst och hoppas att vi ses på kommande arbets-

dagar! Ta gärna med er vänner och bekanta. 

Katarina Nielsen, ordförande 

 

DAGS ATT BETALA MEDLEMSAVGIFTEN FÖR 2022  

Enskild medlem: 200:- / Familj: 350:- / Organisation/Förening: 1000:- 

PlusGiro: 90 06 61-0 eller Swisha till: 1239006610  (Meddela e-post, tack) 
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