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november 2013

Under perioden mars-oktober genomförde 29 vuxna deltagare en
toleransutbildning arrangerad av here 4 U.
Det var poliser, lärare, skolsköterskor, kuratorer, elevassistenter m.m.

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.

som satte av tid på helger och kvällar för att lära sig mer om mänskliga
rättigheter, brott mot mänskligheten, mobbning och förintelsen.
Utbildningen avslutades med en fältresa till Krakow och Auschwitz. Deltagarna var
mycket nöjda med utbildningen och resan. Lärdomar och upplevelser för livet var
följden av utbildningen. Har man sett detta vill man berätta vidare...

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

Deltagare på plats i Auschwitz läger 1, med guiden Jazek

here 4 U visar sin styrka!
Den 15 november arrangerade here 4 U årets Welcome.
Welcome är den ceremoni som välkomnar alla here 4 U:are inför skolårets viktiga arbete.
Alla here 4 U grupper bjuds in till ceremonin i Växhusets aula. Där får nya medlemmar sina here 4
U-kläder, tal hålls och kortfilm tittas på. Stämningen är hög och förväntansfull. Som avslutning gick
alla medlemmar ned på stan, iklädda sina here 4 U tröjor och bildade ”here 4 U” utanför stadshuset. Många var de tjänstemän och politiker som tittade ut från sina fönster och erfor kraften hos
medlemmarna. Budskapet var tydligt: ”Vi är många och ni kan räkna med oss!”

Foto taget från stadshustornet. Räkna med here 4 U!

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!

