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here 4 U firar 10 år!!!

Detta är det första medlemsbrevet som here 4 U
skickar ut. Målsättningen
är att på ett enkelt sätt
presentera here 4 U: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 4 U
på www.here4u.se

Åren går fort kan det kännas som.
Året var 2002 och några killar på det
som var Wenströmska gymnasiet
kände att de ville göra något för sina
kompisar, klasskamrater, för skolan
och för sig själva.

Nu fanns de flesta av skolans program
representerade i here 4 U. Och tjejerna
ville också vara med! Lokala gymnasiekurser med namnet here 4 U a och b, fördjupade verksamheten och breddade kunskaperna.

En del möten hölls, studiebesök till
Fryshuset i Stockholm gjordes, och
en hel del diskussioner, ofta heta,
gav en vink om vad verksamheten
egentligen skulle fokusera på.

Utvecklingen var positiv och i rätt riktning.
Fokus var klart: rakt fram skulle verksamheten!

Och vad skulle vi heta?...

Senare skulle here 4 U belönas och utvärderas med goda resultat, men det är en
annan historia :-)

Skolvärd? Skoljour? Kamratstödjare?... ”Jamen, någonting med 4 U”
sa en kille. ”Mmmm, det lät bra” sa
en annan.
Efter sommaruppehållet startades så
verksamheten, nu med namnet here
4 U.
Here 4 U skulle nästföljande tre år
komma att bli en mycket viktig del i
det förebyggande arbetet på
Wesntrömska, vid tiden ett av Sveriges största gymnasier med 2000
elever.
Sakta men säkert ökade medlemsantalet, från 3 till 6 till 12 till 15 till 18
till 22 och så maxantalet 25.

Den första artikeln
I den här artikeln klippt ut VLT
december 2002, kan man läsa
om hur dom första medlemmarna just genomgått en grundutbildning i mobbning och de sociala lagarna. Och så hade dom
diskuterat etik, moral, konflikthantering och socialpsykologi.
De första arbetskläderna hade
tagits fram. Beiga med loggan:

Manifestation den 27 september!!!
Torsdag 27 september kommer
alla here 4 U:are att genomföra
en manifestation nere på stan.
400 barn/ungdomar kommer
att marschera från Växhuset,
via Stora gatan, förbi Stadshuset och till slutmålet Sigmatorget.
Vid Sigmascenen kommer lokala artister och Dogge Doggelito att uppträda, tal kommer att hållas och here 4 U junior officiellt kickas igång.
Vi vill manifestera den kraft och
vilja som barn och ungdomar
besitter!!! Låt oss konstatera:

Here 4 U=
Yesterday
Today
Tomorrow!

Tack för att just Du är med
oss i detta!!!!

Om det är något speciellt du vill
ska belysas i detta medlemssblad,
om du har några frågor eller om
du vill ha mer information om
föreningen, kontakta:
ordförande
Therese Ankréus tel.070-7672308
therese.ankreus@here4u.se
kassör
Nicklas Wennersten tel.021-20402
nicklas@here4u.se

www.here4u.se
bringing young people forward!

