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here 4 U firade 10 år!
Torsdag 27 september firade here 4 U
10 år. Alla medlemmar, handledare,
sakkunniga och allmänhet var inbjudna
att delta i firandet.

Detta är det andra 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.

Vi började med en manifestation nere på
stan. Denna följdes av prat, tal och
mingel inne i Växhuset. Sedan var det
dags för Dogge Doggelito att uppträda.
Dogge han även svara på några frågor
från medlemmarna.
Något senare samma dag bjöds det på
tårta, tilltugg och mingel. Bildspel och
utställning fanns att beskåda.
En mycket lyckad tillställning! Här kommer nästa 10 år! :-)

Allt via mailen:
think green!

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

Den första artikeln

Dogge och here 4 U:s utvecklingsteam

Flashmob 24 oktober!!!
På självaste FN-dagen genomförde here 4 U:s medlemmar en flashmob
mot droger. Cirka 300 ungdomar dök upp som från ingenstans med tända
facklor. En stor ring bildades. Några höll en stor banderoll med budskapet: stoppa knarket. Tystnad rådde…
Lika snabbt som allt började avslutades aktionen.
Radio och tidning han dokumentera.
Vilken kraft, vilken viljeinriktning. Vi tar ställning emot droger, och vill
sprida budskapet: Gör något du också! Det kan handla om någon du känner, någon du älskar.

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
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