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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

Det händer mycket i here4U just nu. Gul Bil-projetet fortgår
under hösten och syftar till att arbeta i mellanstadieklasser kring
maktlekar. Föreningen har tack vare Möller Bil kunnat genomföra
projektet.
Föreningen har även fått möjlighet att arbeta under ett år med
nyanlända ungdomar—fokus kommer att vara
samhällsinformation och mentorskap.
Midnattsfotbollen på Bäckby har dragit igång och here4U är en
del av satsningen tillsammans med BK Rapid, Korpen och IK
Franke. Varje lördag kväll/natt under hösten finns vi på plats på
Bäckby.

Gilla oss på

here4U har under det senaste året blivit en självklar del i civilsamhällets engagemang i Västerås. Det är vi väldigt glada och
stolta över. Vi hoppas såklart att vi framöver ska kunna göra
ännu mer för barn och ungdomar i vår stad!

here4U i stor kampanj
Under hösten 2016 kommer here4U att få vara med om en stor grej! Erikslund
Shoppingcenter och IKEA startar i oktober en stor kampanj med fokus på socialt engagemang lokalt. Man har valt att fokusera på here4U och Stadsmissionen.

Kampanjen ”hopeful” handlar om hopp och framtidstro, om enskilda människors vilja till goda gärningar och engagemang.

Håll utkik under hösten—du kommer inte att missa hopeful-kampanjen och vi
hoppas på stort genomslag—de eventuella pengar som kommer till föreningen
genom kampanjen kommer att skapa möjlighet för ännu fler ungdomar att exempelvis delta i here4U:s Toleransutbildning.
We are hopeful!

Toleransdeltagare i Auschwitz

För mer information om here4U—besök gärna vår hemsida eller hör av dig till oss. Jag
som gjort detta utskick är:
Sara Holm Stålhand
sara@here4u.se

Tack för att just Du
som medlem stöttar och tror

www.here4u.se

på here 4 U!

bringing young people forward!

