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Söndagen 20 mars, var det vårdagjämning och Vision For All´s
årsmöte. Ljusare, längre dagar
ger hopp om framtiden, trots
allt mörker och hemskt som händer i världen.
Vi kunde äntligen träffas i lokalen i Linköping, och efter mötet var
det arbetsdag. Ett 20 tal medlemmar tvättade, sorterade och mätte
glasögon.
Vårt förråd är minst sagt överfullt och vi hyr ytterligare ett förråd
tillsvidare.
Ni som skickar glasögon till oss, tänk på att sortera bort trasiga,
slitna glasögon innan ni skickar iväg dem. ”Hellre fälla än fria.” Kan du mäta glasen så gör gärna det, iallafall en ”screening” så de glasögon med helt fel styrkor inte skickas till oss. Kolla vår sorteringsmall på
hemsidan.
(https://www.visionforall.org/skicka-glasgon) Det skulle underlätta vår hantering mycket!
Vi har kontakt med våra projektländer och vår förhoppning är att vi kan komma igång med
några resor till hösten/vintern. Du som skulle varit med på en av de resorna som blev inställda p.g.a pandemin. Hör av dig till projektledaren om du
fortfarande är intresserad.
Ny styrelse för 2022 blev vald och består av:
Katarina Nielsen, ordförande, Arne Andersson,
kassör, Caroline Alvhamre, sekreterare, Karin
Halldorff, Kerstin Wenner, Birgitta Hellman, Curt
Svensson, (saknas på bilden) Åke Andersson, suppleant, Tomas Håkansson, suppleant.
Vi har beslutat om ny arbetsdag den 24 april
klockan 10.00 i våra lokaler i Linköping. Håll utkik
på hemsidan om fler arbetsdagar och resor.
Vi önskar er en fin vår och var rädda om er.
Vid pennan: ordförande Katarina Nielsen
Ps. Följ oss gärna 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 intresse för att
arbeta med oss. Ds

