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Många aktiviteter i höst!
Nu är hösten här och med den börjar/fortsätter många aktiviteter. Vi vill påminna om
Endometriosföreningens Medlemsträffar. Du hittar alla inbokade medlemsträffar på
www.endometriosföreningen.com i vårt kalendarium ”På Gång”.
Listan fylls på hela tiden, just nu finns det träffar på följande datum:

Medlemsträffar
2 oktober , Karlstad
2 oktober, Sundsvall
6 oktober, Västerås
10 oktober, Stockholm
17 oktober, Kristianstad
29 oktober, Uppsala

3 november, Örebro
10 november, Västerås
11 november Kristianstad
16 november, Sundsvall – anhöriginformation
2 december, Kristianstad
3 december, Stockholm – pysselkväll m glögg o pepparkakor

Nya datum och orter fylls på hela tiden, gör det till en vana att kolla hemsidan regelbundet!
Saknar du en träff i ditt område? Maila till din närmaste kontaktperson (se kontaktlistan
på hemsidan) och föreslå att ni bjuder in till en träff. Saknar du kontaktperson nära
dig maila till info@endometriosforeningen.com så frågar vi medlemmar på din ort om
intresse finns.
OBS Alla medlemmar är välkomna på samtliga medlemsträffar. Bor du t ex i norra
Stockholm kanske det är enklare att åka till Uppsala eller Västerås, i Skåne erbjuds träffar både i Malmö och Kristianstad osv.
Flera av våra kontaktpersoner skickar ut inbjudan via mail samt lägger ut information i
FB-gruppen. Vill du finnas med t ex på Uppsalas lista skicka ett mail till
uppsala@endometriosforeningen.com. (motsvarande för andra orter).
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Arbetsgrupp Stockholm
Vi efterlyser fler medlemmar som vill delta i olika aktiviteter. Här finns många idéer
– många fler än vi hinner med. Är du intresserad? Kontakta Linda på
stockholm@endometriosforeningen.com.
Du deltar i de projekt du själv är intresserad av och orkar med.

Artiklar om endometriosvård
Vi rekommenderar artiklarna om Endometrioscentrum som stod i Dagens Medicin för
några veckor sedan. Du hittar dem på hemsidan.
10 september gav Greta Edelstam en uppskattad föreläsning på St Göras sjukhus i
Stockholm. Bra faktaredovisning och Greta tog sig tid att svara på många frågor. Du får
läsa mer om föreläsningen i nästa nummer av EndometriosNytt.
12 september var det ”minimässa” i samband med Malmö Högskolas introduktionsdagar. På fakulteten Hälsa och Samhälle fanns vår medlem Alexandra Petersson och
informerade om endometrios. Mellan kl 10-14 delades det ut broschyrer och information
till c:a 200 studenter och medarbetare. Många var intresserade och ett antal kände igen
symtomen. Förhoppningsvis resulterar detta i att några fler tjejer får reda på vad de lider
av. Tack för detta initiativ Alexandra!!

Planering av endometriosmånaden
Tiden går fort och vi börjar planera för olika aktiviteter under endometriosmånaden mars.
Från USA kommer ett initiativ om en ”million woman march” den 13 mars. Tanken är
att man ska promenera för endometrios i så många städer som möjligt. Vi efterlyser en
ansvarig för varje ort. Den ansvariga får informationsmaterial och tips via en speciell FBgrupp för Nordiska marscher som läggs upp av vår isländska systerförening. Intresserad?
Kontakta Christina på ordf@endometriosforeningen.com eller 070-522 0905

Med vänlig hälsning
Styrelsen

