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Gula bandet
Det är fortfarande kallt men idag tittade solen fram. Solen  är 
gul som våra fina band. En av våra kontaktpersoner, Rebeca i 
Jönköping har letat reda på och beställt band från USA för Endo-
metrosföreningens räkning. Samt distribuerat till kontaktpersoner 
mfl. Tack Rebeca!

Tanken är att banden ska finnas på medlemsträffar och föreläsningar. Medlemmar som 
vill ha ett band och inte kan komma på en träff kan maila till info@endometriosforeningen.
com och ange namn o adress så skickar Carola ett band. Men vi  måste ta betalt för por-
tot, 6 kr. Du sätter in pengarna på BG 471-9522 Swedbank.

Sälja band
Endometriosföreningen säljer banden för 20 kr. Vill du sälja till vänner, anhöriga, arbets-
kamrater m fl? Skicka en beställning till info@endometriosforeningen.com och betala 
kostanden plus porto till BG. När pengarna finns på kontot skickas banden.
 
Kontaktpersoner

Nu finns det kontaktpersoner även i Kristianstad och i Tierp. Jannika i Kristianstad nås 
på kontaktkristianstad@endometriosforeningen.com. I Tierp har vi två stycken; Jaana 
och Camilla. De läser båda frågor på kontakttierp@endometriosforeningen.com

Anhörigträff och medlemsträff i Uppsala

Information och frågestund för anhöriga i Uppsala 26 mars med Matts Olovsson.
Det var trögt med anmälningar i början. Men sedan tog det fart. Anhöriginformationen 
blev fullbokad och till medlemsträffen med endometriosinformation kom det drygt 30 
personer! Vi kommer att notera de frågor som Matts får av anhöriga och informera om 
dessa på hemsidan och i nästa EndometriosNytt.



Med vänlig hälsning

Styrelsen

Information finns på hemsidan

Mer information om samtliga aktiviteter hittar du på hemsidan: 

www.endometriosforeningen.com 

Hittar du inte den information du söker? Då tar du kontakt med din närmaste kontaktper-
son, mailadresser finns på hemsidan under fliken Föreningen och sen Lokala kontakt-
personer. 

Om inte förr så hoppas vi att vi ses eller hörs på något av våra medlemsträffar!


