
 
 

 

 

Här kommer en liten sommarhälsning från ordförande. 

Midsommar och snart dags för semestertider. Under sommaren 
har vi inga arbetsdagar, men den 21 augusti kör vi igång igen. 

Första helgen i september är det även arbetsdag i Solberga, Skur-

up, hos Janne och Stina, som står för en trevlig dag på deras my-

siga gård. 
Se mer info på hemsidan. 

 
Nya projektresor är nu under planering för resa  

under hösten 22 - vår 23: 

En del av dessa resor är de som blev inställda våren-20, och på 

dessa resor har de deltagare som var bokade då haft första 

”tjing”.  Därför är det redan en hel del bokat. Det hoppas jag ni 

har förståelse för. 

- Kenya: Oktober  

  Projektledare: Katarina Nielsen - katnil@telia.com  

- Rumänien: Okt. Behövs en optiker.  

   Projektledare: Tomas Håkansson - tomhok@telia.com eller  

   Thomas Skagerstedt, juni1956@hotmail.com 
- Madagaskar: Nov.   

  Projektledare: Karin Halldorf - karin@halldorf.com  

- Mexiko: Jan - 23,  

Projektledare: Caroline Alvhamre - caroline-alvhamre@hotmail.com 

 

Vi har ett nytt projektland på gång, Zambia, det  kommer blir en pilotresa dit i okt/nov. Har du erfa-

renhet av att resa med VFA, så kontakta Åke Andersson Tel 070-600 69 11, e-post: akeanders-

son@mail.se. 

Vi behöver en erfaren optiker och en erfaren assistent. 

 

Vårt lager, och även våra tillfälliga lager är fortfarande fullbelagda. Där-

för ber vi er avvakta att skicka glasögon till oss, tills i höst när vi kan 

hantera det igen. 

Och som vi tjatat om tidigare, sortera och, ni som har möjlighet, gör en 

screening på styrkorna, så de ligger inom våra ramar. Se sorteringsin-

struktionen på hemsidan. 

Återstår bara att önska en fortsatt riktigt fin sommar. 

Själv sitter jag just nu i Grekland, och ska gå ner till havet och ta mig ett dopp 

alldeles snart. 

Vi ses i augusti! 

/Katarina  

Om ni har frågor eller annat finns vi i styrelsen alltid tillgängliga. 

Ni når mig på katnil@telia com eller 0725-170019. 
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