news 4 U!
27 januari: Förintelsens minnesdag
Januari 2015

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

Den 27 januari samlas människor över hela världen i en årlig manifestation. Det är
den internationella minnesdagen för Förintelsens offer – samma datum som
koncentrationslägret Auschwitz befriades 1945. 2005 deklarerade FN denna dag som
internationell minnesdag. Sedan 1999 har det varit en nationell minnesdag. Det är en
dag för alla som vill manifestera sitt engagemang mot intolerans.
Runt om i Sverige uppmärksammas minnesdagen av Auschwitz befrielse den 27
januari. Manifestationer, seminarier och pedagogiska projekt arrangeras på många
orter i Sverige. Vi uppmanar alla att uppmärksamma dagen !
Även i Västerås genomförs aktiviteter, se mer på Forum för levande historias
hemsida.
Vi i here 4 U åker med årets Toleransdeltagare till Stockholm och medverkar vid en
manifestation som leds av statsminister Stefan Löwen.

Vem blir nr 100?...
Föreningen here 4 U bildades hösten 2011, som ett socialt alternativ till den verksamhet som here 4 U bedriver i skolor
runt om i Västerås. Under 2012 blev föreningen bidragsberättigad av Västerås kommun, och i maj 2013 kunde vi öppna
dörrarna till Västerås Killjour! En fantastisk utveckling! Vi i
föreningen är beroende av Er medlemmar och sponsorer. För
ett år sedan var vi ca 60 medlemmar, idag är vi 99! Wow!!!
Nu är frågan: Vem blir medlem nr 100?
Prata gärna med grannar, kollegor, släkt, kompisar om att vi
söker medlem nr 100. Denne kommer att få två biocheckar
som belöning:-)
Och tack för att Ni stödjer vårt arbete med
och för ungdomar!

Om det är något 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!

