news 4U
Förintelsens minnesdag
januari 2020

Syftet med news 4U är att
på ett enkelt sätt
presentera here 4U:s
verksamhet; vad som är
på gång, vad vi gjort och
hur det gick.
Vi räknar med att skicka ut
4-6 brev/år.
Allt via mailen...
think green!

Läs gärna mer om here 4U
på www.here4u.se
Gilla oss på

Den 27 januari 1945 befriades Auschwitz, ett av nazisternas största
koncentrations- och förintelseläger. 50 år senare högtidlighölls minnet av
Förintelsen för första gången i Sverige. Sedan 1999 har den 27 januari
varit en nationell minnesdag över Förintelsens offer. 2005 deklarerade FN
denna dag som internationell minnesdag. Det är en dag, som vuxit till en
vecka, för alla som vill manifestera sitt engagemang mot intolerans och
främlingsfientlighet. here 4U deltar på flertalet aktiviteter under
kommande vecka;

måndag 27/1 kl.16.00; invigning av veckan i Domkyrkan. Två av våra
tidigare toleransdeltagare håller kort tal.
tisdag 28/1 kl.15.00-17.00; seminarium i Stadsbiblioteket om hur vi i
here 4U jobbar med vår toleransutbildningen.
Senare samma kväll kl.18.00; filmvisning ”Jimmie” på Elektra, here 4U
leder prat efter filmen.
torsdag 30/1 kl.13.00; filmvisning ”Pojken med randig pyjamas” på
Råbycentrum, here 4U leder tillsammans med Västerås Barnombud
prat efter filmen.

Besök gärna

https://vasteras.se/kalender/kalenderhandelser/2019-12-02forintelsens-minnesdag.html
för fullständigt program.

Musikhjälpen i december!
Ingen har väl lyckats att undgå december månads Musikhjälp som hölls i Västerås?...
Folkfest och succé talas det fortfarande om, och för alla medlemmar i here 4U blev det
ett fint tillfälle att engagera sig och bidra till samhället. Entusiasmen var stor ute på
skolorna; loppisar, luciafika, myntbössor och tävlingar var en del av de aktiviteter som
hölls för att samla in pengar. Vi på here 4U-kontoret sålde frukost på Sigmatorget fyra
av morgnarna. Vi hade god hjälp av våra volontärer, och frukosttältet var välbesökt :-)
Totalt samlade here 4U in 63 091 kronor! Det gav oss en 64:e plats i hela Sverige. Allt
över förväntan. En check skickades från elev till elev på Stora torget fram till
programledarna, som även lät två here 4U-medlemmar komma in i buren
och berätta om sig själva och here 4U.
Vilken insats, och vi fortsätter att engagera oss för andra i samhälllet!

here 4U bildar kedja och skickar fram
checken till programledarna i buren

Om det är något du vill ska belysas i
detta medlemsblad, om du har några
frågor eller om du vill ha mer
information, kontakta:
Nicklas Wennersten

Tack för att just Du
som medlem stöttar och tror

www.here4u.se

på here 4U!

verksamhetschef

nicklas@here4u.se

bringing young people forward!

