
Så här dagarna innan jul börjar jag tänka tillbaka på året som gått. När pandemin äntligen lättade under vå-
ren, bröt det ut ett krig som påverkat de flesta och de senaste månaderna har vi inflation och högre elpriser 
som även det, påverkar de flesta. 
Men som tur är händer det även positiva saker. Som att vi har börjat resa med VFA igen, och våra arbetsdagar 
rullar på. 
I oktober gick första resan på tre år, till Rumänien, och i november åkte en grupp till Madagaskar och ett par 
veckor senare var det en resa till Kenya. Läs gärna reseberättelserna som finns på hemsidan. 
Fler resor är på gång, så håll utkik på hemsidan och ta kontakt med respektive projektledare om du är intres-
serad. Vill du bli projektledare? Hör i så fall av dig för mer information. info@visionforall.org 

      Rumänien, oktober   Madagaskar, november  Kenya, november 
 
Vi har under året även skänkt glasögon till VFA-Ghana. Till ett projekt i Uganda med organisationen SOWE och 
även bågar och solglasögon till Kenswed i Kenya, som är bildat av Zelmerlöv & Björkman Foundation. 
 
Till er som mäter upp glasögon. Under en tid har det varit lite diskussioner ang uppmätning av glasögon, hur 
vi mäter och vad som ska stå på påsarna. Nu har styrelsen BESLUTAT att cylinder på -0.50 och -0.75 samt axel-
läge, ska skrivas på påsen eller add-lappen. Detta för att det helt enkelt ska vara optiskt korrekt. Cylinder på 
0,25 behöver inte anges. Jag vet att dessa siffror ibland kan ställa till det för assistenterna vid utlämning av 
glasögon, men ni kan egentligen strunta i dem vid det tillfället, haka inte upp er på det utan läs endast de 
första siffrorna, den sfäriska styrkan. Jag hoppas ni tycker det är ok och att alla gör så i fortsättningen. 

 
Avslutningsvis vill jag tacka för i år och önska alla en God Jul och ett 
Gott Nytt År. 
Katarina Nielsen, Ordf. Vision For All (kat.ni@telia.com- tel:0725-170019) 
 
PS Ni som glömt betala medlemsavgiften passa på att göra det nu när ni läst 
klart.DS :)  
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