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Endometriosföreningen, Sverige, augusti 2011

Hej!
Vi hoppas att du haft en bra sommar med en lagom blandning av vila och aktiviteter.
Endometriosföreningen hade en tung men intressant aktivitet 3-6 juli då vi bemannade Endometriosis Associations (EA) monter på ESHRE-kongressen i Stockholm. (ESHRE är en organisation som arbetar med fertilitetsfrågor). Vi deltog även i olika aktiviteter i Visby under Almedalsveckan. Du får läsa mer om dessa projekt i nästa EndometriosNytt som kommer ut i november.
Kalendariet för hösten börjar fyllas på, nedan kan du se vad som hittills är bestämt. Du får
information om respektive aktivitet på hemsidan. Det är fler i pipeline så gör det till en vana att
besöka hemsidan regelbundet.

Månad

Datum

Ort

Aktivitet

September

2/9

Lund

Malmögruppen håller information om

5/9

Sthlm/Täby

Medlemsträff

Endometrios till skolsköterskor

Oktober

8/9

Sundsvall

Medlemsträff

14/9

Göteborg

Medlemsträff

14/9

Malmö

Medlemsträff

20/9

Västerås

Medlemsträff

6/10

Uppsala
Akademiska
Sjukhuset
kl. 18-20

Matts Olovsson håller föredrag med inriktning
mot anhöriga. Obs! ändrad lokal!! Nu ska vi
träffas i Grönwallsalen ingång 70.

I detta Nyhetsbrev bifogar vi en karta över Akademiska så ser du var ingång 70 är.
Anmäl dig till föredraget med Matts Olovsson senast den 25 september 2011.
Maila till info@endometriosforeningen.com. Var noga med att ange namn och medlemsnummer
samt hur många som kommer. Kostnad: gratis för medlemmar. Denna gång även gratis för anhöriga.

fortsättning s 2

Utmattningssymtom / Utbrändhet
Sanna Lilie tackar alla er som kontaktat henne och berättat om era egna erarenheter. Boken
beräknas komma ut i slutet av året. Vi bevakar och informerar när den släpps till försäljning.

Ny undersökning
Nu är det två sjuksköterskestuderande i Linköping som vill intervjua kvinnor med endometrios om
hur det är att leva med sjukdomen. Du är anonym. Läs mer på hemsidan under Nyheter.

Ny kontaktperson på Gotland!
Under Almedalsveckan träffade vi Elisabeth Olofsson som blir kontaktperson på Gotland.
Hon kommer maila till alla medlemmar under hösten och lyssna efter vad man vill göra. Du når
Elisabeth på kontaktgotland@endometriosforeningen.com.

Ny kontaktperson i Stockholms län
Karin Grundler, ordförande i Endometriosföreningen, Stockholms län tar över som kontaktperson.
Du når Karin på ordfstockholm@endometriosforeningen.com. Vi tackar Ingela Näsström som
varit kontaktperson fram till nu.

Nytt lösenord på hemsidan from 1 september!
Användarnamn: medlem
Lösenord: kramgo2

Vänliga hälsningar
Styrelsen

