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Hurra vilken endometriosmånad!
Mars 2015 kommer att gå till Endometriosföreningens historia!
Under mars har vi fått nästa 800 nya Likes av vår föreningssida på Facebook, vilket är helt fantastiskt.
Vi tackar ödmjukt för alla glada hejarop och hjälp vi får med att dela våra inlägg och artiklar. Genom
att dela och bjuda in vänner på Facebook till vår sida, hjälper du oss i kampen att uppmärksamma
sjukdomen. Hur underbart vore det inte om alla visste vad endometrios var innan årsskiftet?
Vi har så mycket att vara stolta och glada över. Här kommer en sammanfattning av vad vi gjorde
under mars månad:
 Medlemsträffar i många städer: Boden, Trollhättan, Stockholm, Borlänge, Jönköping,
Uppsala, Örebro, Malmö och Västerås.
 Vi inledde samarbete med ”period_project”, Maria Henrikssons examensprojekt på Berghs
Communication. Följ henne gärna på Instagram (”period_project”).
 Medverkade i flera TV-inslag, nyhetsartiklar och debattinlägg. Ni hittar dem här.
 Hemsidan har blivit transinkluderande, vilket är varmt välkommet i föreningen.
 Första #gulapromenaden i Stockholm, med bra uppslutning av endometriosdrabbade,
anhöriga, politiker och media närvarande.
Annat kul att veta är att vi under mars
 har slagit rekord på antalet besökare på hemsidan: 9767 besökare på hemsidan (snittet
brukar vara på ca 6000 besökare per månad)
 har etablerat en dialog med flera nya riksdagspartier
 att vår informationsfilm om endometrios nu har visats fler än 19000 gånger på Youtube
Vi tycker att det är fantastiskt att så många av våra medlemmar och endometriossyskon har
uppmärksammats och intervjuats i media under mars – vilket gensvar i media!
Nu fortsätter vi vårt arbete med att sprida kunskap om endometrios, stödja endometriosdrabbade
samt påverka så att vi får bättre vård. Vad som händer under våren hittar du på vår hemsida.

Våra Facebook-grupper
Vi har bytt namn på flera av våra grupper på Facebook, samt tagit bort några. Snart kommer du få ta
del av information på hemsidan om vilka grupper vi har samt vilka som är administratörer för
respektive Facebookgrupp. Kanske är det någon fler grupp du vill gå med i?

Föreläsning på engelska
Elisabet Lizzy Andersson ger regelbundet föreläsningar om endometrios för medlemmar,
nydiagnosticerade, anhöriga och andra intressegrupper. Nu kan hon även erbjuda en föreläsning om
endometrios på engelska. Vi vill därför gärna veta om det finns ett intresse för information om
endometrios på engelska.
_
Elisabet Lizzy Andersson regularly give seminars about endometriosis for members, newly diagnosed,
relatives and others. She can also provide an English seminar about endometriosis.
Endometriosföreningen would therefore like to know if there is interest for an information seminar in
English.
Lägg ett mail till Elisabet på lizzy@endometriosforeningen.com om du är intresserad av en engelsk
föreläsning.

Återigen ett stort tack för en fantastisk marsmånad!

