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Redan påsk..!
Vi går mot ljusare och längre dagar och förhoppningsvis påverkar solen oss i rätt riktning – oavsett var vi befinner oss i livet. Många är vi som under mars månad har pratat
och informerat extra mycket om endometrios och det gör skillnad! Allt vi gör och säger,
i media eller till vår närmaste omgivning, har stor betydelse för framtiden. Se bara på
nedanstående länkar, det är en del av många artiklar i tidningar och fler är på gång…!
Fox 4 news, Kansas City:”Metro Woman Speaking out about endometriosis”
http://tinyurl.com/cjjylcm
TV4 Nyheterna Halland, 30-åriga Elisabet Karlsson från Halmstad lider av endometrios:
http://tinyurl.com/br6cw7b
Dagbladet Sundsvall: ”Smärtan är en del av vardagen” (Pernilla Nordstrand och Madelene Eriksson) http://tinyurl.com/7srguou
Feministiskt perspektiv: ”Hur många fler ska behöva dö?” (Nina Green och Ulrika Clementz) http://tinyurl.com/d9kedt8
Feministiskt perspektiv: ”Fler dödsfall bara en tidsfråga”
(Christina Liffner, Nina Green och Matts Olovsson) http://tinyurl.com/bwnfd75
Pling Västtrafik: ”Som migrän - fast i magen” (Nina Green)
http://tinyurl.com/c94w7ph
Skövde Nyheter: ”Sofia lever med dold kvinnosjukdom” http://tinyurl.com/cy36f5x
Ottar: ”Dold sjukdom som dödar” (Ulrika Westerlund) http://tinyurl.com/caq5wqr
Nyheter P4 Göteborg; ”Endometriosföreningen vill ha centrum” (Ulrika Clementz)
http://tinyurl.com/ccnxfeu
Hd: ”Tusentals kvinnor lider i onödan” (Emma Bodén)
http://tinyurl.com/cyzvtxf
Sveriges Radio: ”Vill ha regionalt centrum” (Kampanj i Nordstan; Ulrika Clementz mfl.)
http://tinyurl.com/cmbvj74
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Pressansvarig
Vi välkomnar Ulrika Clementz som vår nya pressansvarig i Endometriosföreningen. Kontakta henne gärna om du har någon media-kontakt på gång så hjälper hon dig med det
praktiska! press@endometriosforeningen.com

Ny kontaktperson i Hudiksvall!
Vi välkomnar vår nya kontaktperson Åsa i Hudiksvall.
Du når henne på: kontakthudiksvall@endometriosforeningen.com

Alla aktiveter samlade under april månad!
Titta alltid på hemsidan för att få all information: www.endometriosforeningen.com
Medlemsträffar kan tillkomma under månaden!
Datum Aktivitet

Plats

Kontakta

11

Medlemsträff

Västerås

ordf@endometriosforeningen.com

12

Föreläsning

Lidköping

elindahlstrom@live.se

13

Föreläsning

Lidköping

elindahlstrom@live.se

18

Medlemsträff

Sundsvall

kontaktsundsvall@endometriosforeningen.com

18

Medlemsträff

Gävle

kontaktgavle@endometriosforeningen.com

19-20 Skolsköterskekongress Stockholm

info@endometriosforeningen.com

25

kontaktuppsala@endometriosforeningen.com

Medlemsträff

Uppsala

Vi önskar er alla en riktig Glad Påsk!
Styrelsen

