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Så har du måske

MCS

MCS Foreningen har opdateret og genoptrykt præsentations-folderen ”Er du
syg eller utilpas” og folderen ”Kender du
en MCS’er” målrettet alle omkring
MCS’ere. Sidstnævnte finder du også på
midtersiderne i dette blad.
• Kender du et sted i dit lokalområde,
hvor folderne kunne gøre gavn?

www.mcsforeningen.dk

Så bestil folderne på 44 91 90 09 eller kasserer@mcsforeningen.dk

Tilmeld dig mailinglisten
– og brug den aktivt
Vil du have friske nyheder, efterlysninger fra
medlemmer og gode tilbud i din indbakke?
Søger du gode råd fra andre MCS’ere, eller
har du fx et duftfrit sommerhus til billig udlejning til andre MCS’ere?
Så benyt dig af foreningens mailingliste.
Vi sender medlemmers indlæg rundt i løbet af 24 timer.
Tilmeld dig listen – Send en mail til
info@mcsforeningen.dk og skriv ”Tilmelding til mailingliste” i emne-linjen.
Brug listen – Send din efterlysning eller
dit tilbud til info@mcsforeningen.dk
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KENDER DU EN MCS’er
– så læs her om duft- og kemikalieover
følsomhed (MCS)
og hvordan du forholder dig til
en person med MCS

Mailinglisten indtil nu:
Følgende har været sendt rundt via
mailinglisten de sidste måneder:
• efterlysning af råd til kemikaliefri
rensning af pc- og tv-skærme
• efterlysning af råd til fjernelse af
dufte i møbler
• efterlysning af specifikt medlem
• efterlysning af deltagere til maskeudvikling
• efterlysning af medlem, der har fået
maske bevilget af kommunen
• efterlysning af MCS’ere til et blad
• Videncentrets årsrapport
• henvisning til 2 tv-udsendelser om
dufte og kemikalier
• link til artikel om MCS
• link til artikel om dieseldunster
• invitation til møde på Videncenter
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