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Det finns platser kvar!
Torsdagen den 6 oktober kl. 18 – 20 föreläser Matts Olovsson på Akademiska Sjukhuset i Uppsala.
Vi har fått många anmälningar men har plats för ännu fler eftersom det blev ett salbyte, bara 
positivt för oss med andra ord. Vi skickar med bilaga på en affisch i detta utskick och känner du 
dig manad att sätta upp den i din stad, maila till intresserade eller dela ut den så blir vi jätteglada! 
Matts Olovsson är en duktig läkare som är mycket kunnig på endometrios, han är dessutom 
en duktig föreläsare så har du inte anmält dig och har möjligheten att komma till Uppsala – så 
anmäl dig nu! Detta föredrag är som vi nämnt tidigare också med ett speciellt fokus på anhöriga. 
Så bjud med din närmaste omgivning så de också får en chans att förstå din sjukdom och din 
situation.  
Anmälan: 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. 

Nina och Lizzy hemkommen från Frankrike

“The 11th World Congress on Endometriosis” var denna gång förlagd i Montpellier, Frankrike. 
(4-7 september -11) Elisabet ”Lizzy” Andersson och Nina Green var våra representanter från 
Endometriosföreningen och deras första mening på frågan ”Hur var det på kongressen?” var:  
– Endometrioskongressen  var fantastiskt  intressant men oj va intensivt:)
Det kan man föreställa sig när man ser programmet som är utlagt på nätet: 77 sidor!! http://
www.wce2011.com/Download/WCE2011_Programme_web.pdf  Vi väntar förväntansfullt på mer 
information och reflektioner över deras dagar där. I nästa EndometriosNytt kommer du att kunna 
läsa mer om det. 

Träffar runt om i Sverige

Kalendariet fortsätter att fyllas på, men vi behöver fler medlemsträffar! Vill du träffa andra med-
lemmar så kontakta din närmaste kontaktperson och föreslå att ni ska ha en träff. Nedan kan du 
se vad som hittills är bestämt.  Du får information om respektive aktivitet på hemsidan.  



Vänliga hälsningar

Styrelsen

Månad  Datum  Ort  Aktivitet

Oktober 4  Sundsvall Medlemsträff
  6  Uppsala Akademiska Sjukhuset
    Kl. 18 - 20 Matts Olovsson håller föredrag 
    med inriktning mot anhöriga. 
    Lokal: Grönwallsalen ingång 70

  18  Göteborg Medlemsträff
  25  Uppsala Medlemsträff
November 8  Stockholm Medlemsträff
  29  Uppsala Medlemsträff
  
   
Fler medlemsträffar är på gång i bl a Västerås, Stockholm, Halmstad, Örebro och Gävle men Fler medlemsträffar är på gång i bl a Västerås, Stockholm, Halmstad, Örebro och Gävle men 
datum är ännu inte bestämt.  Håll utkik på hemsidan! I nästa Nyhetsbrev kommer även datumen 
att finnas med. 

Har du glömt avsändare när du betalade senast?

Vi har en betald medlemsavgift (250 kr)som gjordes den 8 september – men vi saknar 
avsändare och vet därför inte vilken medlem det kommer ifrån. Om alla som vet med sig har 
betalat in till oss under september månad tittar efter så kommer vi säkert att hitta dig!

Vi söker dig som vill delge oss dina erfarenheter…

Vi får ofta förfrågningar om att vi ska skriva om olika symtom på endometrios. Inget är då bättre 
än att få höra verkliga historier. Den som skriver och berättar känner ofta att det är skönt att få 
sätta ord på det man känner och upplevt och alla vi som läser får bekräftelse på att vi är inte 
ensamma!
Just nu söker vi dig som vill skriva om: 
• Jag har blivit stomiopererad pga min endometrios
• Jag lider av barnlöshet pga min endometrios, men smärtorna är hanterbara

Hör av dig till Redaktionsrådet: kontaktgavle@endometriosforeningen.se

Medlemsträffar mm


