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Redan slutet på februari och trots ganska mycket snö och kallt så skiner solen längre om dagarna.
Styrelsen har haft möten för att planera årets händelser. Som vi tidigare nämnde så har
Föreningshuset tagit över en hel del administration så att det ska bli mer tid över till att utveckla 
föreningen och värva ännu fler medlemmar. 

Endometriosveckan!

Det som nu ligger närmast i tiden är Endometriosis Awareness Week som är en internationell 
Endometriosvecka då vi ska sprida lite extra information i form av olika aktiviteter. Den åter-
kommer varje år och är alltid under vecka 10. I år innebär det 7 – 13 mars. 
Läs mer om detta på: http://www.endometriosis.org/endometriosis-awareness-2011.html

Annons i Kvinnors Hälsa

Den 10:e mars får du gärna se till och läsa Kvinnors Hälsa som är en bilaga till Svenska Dag-
bladet. SvD:s riksupplaga går ut i 110 000 exemplar!! I tidningen finns en kort artikel om endo-
metrios. Det gäller att synas och extra viktigt under Endometriosveckan!

Annons i Buss på Sverige
Ska du ut och åka buss en längre sträcka så finner du säkerligen tidningen ”Buss på Sverige”. 
I nästa nummer så annonserar vi även där. Tidningen är gratis för resenärer och distribueras i 
samarbete med 250 bussbolag i Sverige och man räknar med att ca 1 miljon passagerare får 
tillgång till tidningen. 

Kom ihåg att lägga ut på hemsidan

Alla som planerar en aktivitet under vecka 10 informerar Carolina på a.carro_76@hotmail.com 
så lägger hon ut informationen på hemsidan. Och kom ihåg att ingen aktivitet är för liten!

Håll ut, våren är på väg!



Värva en stödmedlem!

Ett sätt att bidra till en aktivitet kan vara att du som medlem ”på allvar” informerar din närmaste 
omgivning om endometrios. Ofta så kan det faktiskt vara så att de som står en närmast har 
minst koll på vad det egentligen är för något. De vet att du har endometrios och har accepterat 
situationen men skulle kanske inte kunna berätta själv vad det är för något… Självklart är det 
olika från fall till fall och det går inte att dra någon generell slutsats. Men hur många av våra nära 
och kära är stödmedlemmar? Tänk om alla vi i föreningen skulle bidra med en varsin stöd-
medlem till föreningen? I nästa nyhetsbrev får du veta hur det gick.

Årsmöten

Nu är datum satta för våra årsmöten. Se mer information på hemsidan. Välkommen!

Endometriosföreningen Västra Götaland: Tisdag 8 mars kl. 19-20.30

Endometriosföreningen Stockholm: Söndag 20 mars kl. 13-15

Endometriosföreningen Sverige: Måndag 28 mars kl. 19-21

Ha nu en riktigt fin vinter som snart övergår till vår!







Vänliga hälsningar

Styrelsen


