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Syftet med news 4 U 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
Gilla oss på

I maj tilldelades Therese Ankréus och Nicklas Wennersten Beatrice Fredrixons
minnesfond.
Priset delades ut vid en mycket känslosam ceremoni i here 4 U:s föreningslokal på
Vasagatan 22. På plats var även media och bevakade. Motivering till priset är det
engagemang för och med ungdomar som de två pristagarna visat under en
tioårsperiod. Prisutdelare och initiativtagare till fonden var Gert Fredrixon. Gert är
pappa till den Beatrice Fredrixon som mördades för tre år sedan. Syftet med
priset är att uppmuntra och stötta personer som arbetar mot våld i alla dess
former ungdomar emellan. Prissumman 15 000 kr kommer att användas till det
förebyggande arbetet som Therese och Nicklas bedriver utifrån here 4 U:s killjour.
De är mycket stolta och hedrade över utmärkelsen.

Toleransutbildning för vuxna
I mars startades en toleransutbildning för 29 personer, alla arbetandes med barn och ungdom.
Det är politiker, lärare, fritidsledare, elevassistenter, kuratorer, skolsköterskor, poliser m.fl.
som vill lära sig mer om demokrati, brott mot mänskligheten, tolerans, fördomar, förintelsen
och nationalism.
Gruppen har träffats under ett antal lördagar och veckokvällar för att sedan i oktober åka på fältresa till Krakow och Auschwitz.
Syftet med utbildningen som here 4 U anordnar är att öka kunskaperna om tolerans och intolerans
samt stärka engagemanget hos deltagarna så att eleverna på skolorna i Västerås lär sig vad tolerans innebär.
Mer om fältresan i nästa nyhetsblad :-)

here 4 U:are på väg till in i Auschwitz läger1, april 2013

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

Tack för att just Du
som medlem stöttar och tror
på here 4 U!

www.here4u.se

therese@here4u.se

bringing young people forward!

