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Endometriosföreningen, Sverige, sept 2010

Föreläsning om endometrios i Uppsala 9 oktober
Nu har du möjlighet att lyssna på och ställa frågor till endometriosspecialisten Matts Olovsson
som är verksam vid kvinnokliniken på Uppsala Akademiska och föreståndare för det nya Endometrioscentret. Matts är också ordförande i Endometrios-ARG, en arbetsgrupp för Sveriges mest
erfarna endometriosläkare.
Välkommen till en föreläsning om endometrios och frågestund!
Datum: Lördag den 9 oktober
Tid: 13.00 - 15.00
Plats: Rosénsalen på Akademiska Sjukhuset i Uppsala, ingång 95/96.
OBS Registering börjar 12.30, tag gärna med ditt Medlemskort.
Föreläsningen är öppen även för icke-medlemmar till en kostnad av 50 kr. Det går bra att lösa
medlemskap på plats, då gäller medlemskapet tom 2011-12-31.
Anmälan: Du anmäler dig till info@endometriosforeningen.com eller 070-294 8242. Ange
medlemsnummer och ett telefonnummer där vi kan nå dig. Begränsat antal platser, först till kvarn gäller!
För dig som inte hittar i Uppsala
Emma Dahlin, vår nya kontaktperson i Uppsala har skrivit en vägbeskrivning:
Buss 8, 10 och 110 går till hållplatsen Akademiska Södra. Bussarna avgår från stationsområdet. Väljer
du att åka buss betalar du lättast med sms. Hur man gör kan du se om du klickar på denna länk:
http://ul.se/sv/Stadsbussarna/stadsbussarna_biljetter/stadsbussarna_SMS/
Annars kan man betala kontant, men det kostar 30 kr i stället för 20 kr.
Biljettautomater som tar betalkort finns också, då kostar det 20 kr.
Man kan också gå till sjukhuset, det tar ca.10 - 15 min från Centralstation.
Här är en länk till en karta med vägen utritad.

http://kartor.eniro.se/m/I8K0w

Vi bifogar en karta över området på Akademiska Sjukhuset som en pdf-fil.
Vill du åka tillsammans med Emma? Kom till den stora fontänen på framsidan utanför Stationshuset kl.12.00. Informera Emma via hennes mail: emma.dahlin@gmail.com

Hoppas att vi ses i Uppsala!
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Nya kontaktpersoner
Laila Andersson i Örebro och Emma Dahlin i Uppsala är våra senaste kontaktpersoner. Endometriosföreningen välkomnar dem varmt !!
Vi kommer att ge en närmare presentation av våra nya kontaktpersoner i nästa nummer av EndometriosNytt.

Annons i Året Runt
I höst kommer ett nummer av Året Runt att ha en hälsobilaga där bl a endometrios beskrivs i en
artikel. Vi blev tillfrågade om vi ville annonsera i anknytning till denna och våra layoutkunniga i
föreningen började genast jobba på en annons. Hoppas du får tillfälle att se annonsen och även
läsa artikeln! Tidningen kommer ut den 7 oktober.

Samtalsgrupp Endometrios i Gävle
Nu startar nästa självhjälpsgrupp för dig med endometrios i Gävle. Kontaktpersonen Helene
Sjöholm har sedan tidigare ett samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan och med hjälp av
dem finns lokaler att vara i under träffarna.
Start: 29 september kl.18.30
Plats: Studieförbundet Vuxenskolans lokaler på Drottninggatan 6 i Gävle
Anmälan: Du anmäler ditt intresse direkt till Vuxenskolan: 026-18 81 20
Har du frågor, kontakta gärna: kontaktgavle@endometriosforeningen.com

Vänliga hälsningar
Styrelsen

