
 

 

Vi närmar oss julen och nyåret med stormsteg. 1:a advent är re-
dan här. Förra helgen hade vi årets sista arbetsdag i Linköping, 
några tappra medlemmar och elever från Katedralskolan sorte-
rade, tvättade och mätte glasögon. Nu börjar vi få ordning på allt 
som kommit in under året. Vi har väldigt gott om glasögon! In-
samling pågår, men eftersom vi inte har några resor fylls lagret 
på. Vi har under hösten hyrt ett förråd där vi kan förvara en del 
av bananlådorna.  

Samma dag var det också en arbetsdag  på Stenungsön, utanför 
Stenungsund, där Siggi Boman hade samlat vänner och grannar 
för att ta hand om insamlade glasögon.  Stort tack till er och även 
till alla er som arbetar på hemma med att mäta och sortera glasö-
gon. 

Tyvärr är det inga resor planerade än. Läget i världen när det gäl-
ler Covid-19, är som ni vet, fortfarande osäkert. Vår förhoppning 

är att vi kan planera några resor till hösten 2022, men vi får helt enkelt avvakta och se hur allting 
utvecklar sig. Intresserad av att 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 leda-
ren dig när det blir aktuellt och planering för en resa. 

Nästa arbetsdag har vi den 23 januari i Linköping.   
Klockan 10.00-15.00 i VFA-lokalen i Linköping.  
Anmäl deltagande via infomejlen, info@visionforall.org   
eller via formuläret under Aktuellt. 
Något som är aktuellt och något som vi kan göra redan nu, 
det är att betala medlemsavgiften för 2022. :)  
Hör och häpna! Det är samma avgift som tidigare:  
200kr/person, 350kr/familj, 1000kr/företag och organisat-
ioner. 

PG: 900661-0  Swish: 123 9006610 

Glöm inte att skriva vad det gäller, ditt namn och din mail. 
Tack på förhand! 

Vi önskar alla en riktigt god jul och ett gott nytt år! 

             /Katarina Nielsen och Styrelsen för Vision For All 

 
Ps. Följ oss gärna på 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 
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