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Vi i here 4 U kan med stolthet berätta att vår killjour nu är invigd! Killjouren, som även kallas
”Brotherhood”, invigdes den 6 maj under pompa och ståt. Ett 50-tal inbjudna kom och firade
med oss. Tv och tidningar skrev om invigningen. Västerås är tämligen ensamma i Sverige om
att erbjuda en jour för killar
Syftet med jouren är att: enkelt, snabbt och gratis erbjuda stöd och ett positivt sammanhang
för killar i åldrarna 13-25 år.

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

Verksamheten vilar på fyra ben:
Information, Kunskapsspridning, opinionsbildning och samtalsstöd/behandling

Ni finner Killjouren på Vasagatan 22, (mittemot IGOR-ingången) och jouren nås även på
tel:073-722 14 44, eller via mail;brotherhood@vasteras.se

Så har då den första kullen toleransdeltagare avslutat sin utbildning.
Utbildningen startade i oktober förra året och avslutades den 21 maj. Totalt
105 timmar har vi tillbringat tillsammans. En fältresa till Auschwitz och Kra
kow ingick, och deltagarna har redovisat sina upplevelser på den egna och
andras skolor runtom i Västerås.Det här är deltagarnas budskap till andra
ungdomar:
Ni är unika och det är precis därför just du kan förändra liv
Utbildningen är ett litet steg på en lång resa…
Ta chansen att gå, det kommer förmodligen vara en av de viktigaste sakerna du kommer vara med om

Tveka inte att börja utbildningen
Våga slappna av och våga visa dina erfarenheter
Gå på alla möten, man missar något roligt varje gång annars
Ta ämnet på allvar. Detta är något som kan förändra dig som människa

Stolta deltagare i toleransutbildningen vid avslutningen 21 maj

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!

