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Det har redan gått ett halvår och det är dags för vårt 
andra nyhetsbrev för året. Som du vet har vi ersatt 
medlemstidningen Magkänslan med ett nyhetsbrev.    
Du som därför ännu inte angett din mejladress till 
kansliet, gör det så fort som möjligt! Då når vi ut till 
fler med vår information på ett miljövänligt sätt och vi kan 
snabbt nå dig med information mellan nyhetsbreven om 
det skulle behövas. 
 

Vi hoppas att du har haft en fin vår och en avkopplande 
sommar. Vi hoppas ännu mer att du är redo för en 
spännande höst tillsammans med oss. Vår höst-
planering hittar du här till höger. Tänk på att det bara 
skickas separata inbjudningar till de aktiviteter där vi 
särskilt anger det. Spara därför detta nyhetsbrev och titta 
gärna in på hemsidan och Facebook då och då. 

  

 

 

 

Viktig information: 

Glöm inte att ange din 

mejladress eller 

uppdatera din gamla till 

oss!  

Tala om för oss om du 

behöver någon form av 

specialkost när du 

anmäler dig till en 

aktivitet. 

Nymedlemsträff 
Denna gång kommer nymedlemsträffen att hållas i Malmö 
och vi ses på Espresso House, Värnhem för trevlig fika och 
samtal. Separat inbjudan skickas till nya medlemar.        
                            

Anti-inflammatorisk kost – vad är det? 

I oktober bjuder vi in till en föreläsning med Charlotte 
Erlanson-Albertsson, professor i medicinsk och fysiologisk 
kemi vid Lunds Universitet. Charlotte kommer att prata om 
kostens betydelse i allmänhet och vid mag- och tarmproblem i 
synnerhet. Föreningen bjuder på lättare förtäring. 
Plats: Malmö eller Lund. Definitiv plats meddelas separat till 
de som anmäler sig. 
Anmälan: Senast 22 september till kansliet. 
                          

Pärldag – NY aktivitet! 
Nu bjuder vi in till en träff där vi tillsammans pärlar 
Magtarmförbundets fina armband för att sprida kunskap och 
medvetenhet om mag- och tarmproblem. Ta med dig familjen 
eller en vän och kom och pyssla med oss!  Föreningen bjuder 
på lättare förtäring. 

Plats: ABF, Fackens Hus, Kanalgatan 94, Kristianstad 

Anmälan: Senast 26 september till kansliet. Glöm inte 
meddela antal personer. 
 

Julpyssel 
Det har blivit en populär tradition att samlas för en pysselkväll 
när det börjar bli mörkt i november och julen närmar sig. Den 
här gången kommer vi att vara i Malmö. Föreningen bjuder på 
lättare förtäring. 

Plats: IOGT, Kungsgatan 16A, Malmö 
Anmälan: Senast 31 oktober till kansliet. 

 

Kommande aktiviteter: 

13 september, kl 18.00 

Nymedlemsträff, Malmö 

13 oktober, kl 18.00 
Föreläsning Charlotte 
Erlanson-Albertsson,     
Malmö eller Lund 

15 oktober, kl 11.00-14.00 

Pärldag, Kristianstad 

19 november, kl 11.00–14.00 

Julpyssel, Malmö 

 



  

Nya styrelsemedlemmar                                               
På årsmötet i mars valdes två nya medlemmar in i 
styrelsen, Caroline Axelsson och Elin Edvardsson. 
Så här vill de presentera sig: 
 
Caroline 
Caroline heter jag, är 36 år och bor på Österlen där 
jag sen flera år tillbaka driver en liten butik. Fick 
Crohns som 18-åring och har varit aktiv medlem i 
Mag- och Tarmföreningen sen dess, där jag bl a varit 
ungdomsansvarig i Skånes länsförening. Har under 
dessa år i föreningen fått lära känna och träffat 
många människor som idag står mig väldigt nära och 
det tack vare att vi har en sådan bra fungerade 
verksamhet i Skåne. Föreningslivet har även gett mig 
möjlighet att genom åren få åka iväg på medlems-
träffar både i Sverige och ute i Europa, och för några 
år sen var jag även med och skrev en bok om just 
hur det är att leva med en mag-/tarmsjukdom. 
 
Elin 
Jag heter Elin Edvardsson, är 27 år och bor i Osby i 
nordöstra Skåne. Jag är snart färdig civilingenjör i 
kemiteknik med inriktning läkemedelskemi. 2007 
diagnostiserades jag med Crohns sjukdom. Jag 
visste direkt att jag ville engagera mig och använda 
mina erfarenheter till något positivt och därför är det 
extra roligt att idag vara med och aktiv i Skåne 
föreningen. Jag är också med i Unga Magar 
Styrgrupp. Vi är en nationell grupp som arbetar lite 
extra för alla unga trasiga magar. Följ gärna vårt 
arbete på Instagram och Facebook. 
 
E-tjänsterna 1177          
Vi vill gärna tipsa om att använda e-tjänsterna på 
1177.se. Här kan du hitta och jämföra vårdcentraler, 
få faktainformation av olika slag, råd vid sjukdomar 
och tillstånd, läsa din journal, förnya recept, 
boka/omboka/avboka tider och mycket mer. 
 
Unga Magar 
Vår nya styrelsemedlem Elin är mycket aktiv i Unga 
Magar som är en del av riksförbundet för 
medlemmar under 30 år. I juli representerade Elin 
Sverige under ett ungdomsmöte i Slovenien. Sverige 
vann dessutom första pris för bästa poster för andra 
året i rad. Vi är glada för att ha tillgång till Elin i vår 
styrelse. 

 Vi hoppas få träffa många av er på våra aktiviteter i 
höst, både nya och gamla medlemmar. Kom ihåg att 
vi finns här för er. Har ni frågor eller synpunkter är ni 
alltid välkomna att höra av er. 
 
Vänliga hälsningar, 
Styrelsen 

 

Vi i styrelsen 

Gerd Winoy Mowitz  
Ordförande 

Maria Jönsson  
Vice ordförande 

Bodil Svensson  
Kassör 

Vanja Lundvall 
Ledamot 

Melika Ghaforian Jebeli 
Ledamot 

Elin Edvardsson 
Ersättare / Sekreterare 

Caroline Axelsson 
Ersättare  
 

Kontaktuppgifter 

Kansli 

Kuirgatan1 
254 53 Helsingborg 
 
skane@magotarm.se 
www.magotarm.se/skane 

 

 042-21 30 88  
 
Telefontid:  
Mån-tors: kl 10-12 
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