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Lördagen den 23 maj genomförde mc-föreningen Local 13 ett ”selfie
run”. Deltagande mc-ekipage betalade 100:- för att åka en bana,
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:

och behållningen gick via Rädda Barnen till here 4 U-föreningens
verksamhet ”storebror/storasyster”.
Många deltagare bidrog med mer, och hela 8400:- samlades in!
Vi är tacksamma för stödet som är till stor hjälp i den
stödpersonsverksamhet vi bedriver!
Tack!

think green!

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

Volontärer från föreningen poserar och önskar att dom också hade en HD...

Möte med kommendantens barnbarn…
I slutet av april åkte 20 deltagare och 4 ledare från årets toleransutbildning till Krakow och Auschwitz. Det är rekordmånga deltagare!
Många vill lära sig mer om tolerans :-)
På plats i Auschwitz hade vi förmånen att besöka lägret tillsammans
med Rainer Höss, barnbarn till den förre Auschwitz-kommendanten Rudolf Höss. Rudolf tillfångatogs efter kriget och hängdes för sina brott.
Rainers liv har varit en kamp att hantera det ohyggliga hans farfar deltog i. Sedan ett antal år tillbaka ägnar sig Rainer åt att motarbeta all
form av intolerans. Han deltar i debatter, träffar överlevanden från
förintelsen, besöker läger med ungdomar etc.
En fantastisk man som tog sig tid att prata med och svara på
frågor från våra deltagare. Ett minne för livet...

Rainer Höss i samtal med Sandra och andra toleransdeltagare

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!

