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MÅNADENS TEMA

HUR-CUPEN FÖRENAR OSS ALLA

Sedan 2012 har HUR-Cupen varit en trygg plattform för de som älskar fotboll och vad
vore mer passande än att låta HUR-Nytt debutera på just HUR-Cupen?

HUR-NYTT ÄR ETT
SAMARBETE MED
ARVSFONDEN

”SPÄNNANDE TIDER
VÄNTAR OSS”
HUR HAR ORDET

MANNEN BAKOM HUR
OCH HUR-CUPEN
MÅNADENS PROFIL

VAR MED OCH STÖD
OSS I KAMPEN
MOT SLAVHANDEL
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MÅNADENS TEMA av Arbenita Hyseni

FOTBOLLEN FÖRENAR OSS
Med fokus på kärlek, respekt, glädje gemenskap och solidaritet är
HUR-Cupen den trygga plattform som förenar oss alla med hjälp av
fotbollen.

HUR HAR ORDET

SPÄNNANDE TIDER
Vi har en otroligt spännande och
intensiv tid under de närmsta
veckorna. Det är mycket som händer,
mycket som skapas och mycket som
skall utvecklas. Det är alltså vanliga
HUR-tider. Vi arbetar intensivt med
flera projekt och det är framförallt
”Ser du stjärnorna runt dig”, ”HURCupen” och arbetet med vår
dokumentärfilm som fyller våra dagar
just nu.
HUR-Studion planeras för fullt. Det
har övats en hel del, utrustning är
inköpt, testinspelningar har gjorts,
kreativiteten och idéerna har varit
många. Vi gör fel, vi gör om och vi
gör rätt. Vi har en bra bit kvar men
det är misstagen som kommer
optimera HUR-Studion!
Våra andra delprojekt går framåt. Vi
har b.la. besökt Sydsvenskan och Din
Gata för att inspireras ytterligare på
hur vi vill ha det och hur vi inte vill ha
det i våran tidning .
Trots allt vi har att göra är energin
och glädjen på topp och orsakerna
till det stavas kärlek och
engagemang.
Avslutningsvis vill jag välkomna
allihopa till vår lokal på Lorensborgsgatan 1 för att b.la. ge er möjligheten
att skåda Theos vackra konstverk. Det
går inte beskriva hans målning det
måste upplevas!
Välkomna!

HAIDAR JAFER
ORDFÖRANDE

Förra året deltog publiken i #lägg ner ditt vapen som även filmades för TV.

2012 fick Rebaz Asaad idéen om att starta ett projekt inom HUR som
syftade på fotboll. Projektet etablerades och resulterades i att bli en
förening för alla kön vid namnet HUR. Syftet med föreningen är att
skapa goda relationer samt engagera ungdomar i olika områden i
Malmö för att åstadkomma ett mer gemensamt och socialt samhälle
för alla. HUR uppnår sitt syfte med hjälp av uppsatta mål genom
individuell utveckling och välmående samt utveckling tillsammans.
HUR jobbar aktivt med många olika projekt för att engagera
ungdomar men det största projektet vi driver är HUR-cupen som även
är aktuellt just nu. Sedan år 2012 har cupen arrangerats varje år under
december månad för både killar och tjejer från alla Malmös hörn.
Fotboll är ett av de största gemensamma intressena i Malmö samt den
populäraste sporten. Därför har HUR valt fotboll som syfte i dess
största projekt just för att det förenar och
”Det handlar inte bara
skapar gemenskap bland alla. Med fotboll
om fotbollen utan om
som syfte har HUR lyckats skapa ett event
som välkomnar alla målgrupper, kulturer och gemenskapen att vara
bakgrunder. Tack vare det oändliga intresset,
förenade
glädjen och underhållningen som erbjudits
tillsammans.”
har HUR lockat många intressenter.
Den senaste upplagan hade 700 deltagare fördelat på 80 olika lag
från främst Malmö men även andra delar av Skåne. Cupen förenar
elitspelare, amatörer samt de som bara vill ha kul på en och samma
spelplan.
Kärlek, respekt, glädje, gemenskap och solidaritet är
utgångspunkterna för HUR. Det handlar inte bara om fotbollen, det
handlar om gemenskapen att vara förenade där alla problematiska
förhållanden och gatuvåld är uteslutna. Ensam åstadkommer man
mycket, tillsammans åstadkommer man mycket mer.
Get involved!
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MÅNADENS PROFIL av Rim Mohammad & Blondina Sekiraca

”FOTBOLL AV EN SLUMP”
Möt mannen bakom HUR-Samhällsentreprenören samt HUR-Cupen. I
premiärupplagan av HUR-Nytt berättar han om hur HUR kom till och vad
visionerna bakom konceptet är.

FAKTARUTAN

REBAZ
ASAAD

ÅLDER
YRKE
BOR
FAMILJ
HOBBY
IDOL
Rebaz Asaad är 28 år gammal och jobbar som sektionschef i Malmö
stad. Utbildad som civilingenjör i grunden och har ett stort intresse för
samhällsengagemang och det var på de viset Rebaz grundade HUR
och har varit ordförande. Bryter man ner honom så hittar man hans
fotbollsintresse som vill jobba med förebilder och hitta talanger i oss.
Vad är din relation till och roll inom HUR?
Jag är grundaren för HUR och har även varit ordförande, dock har jag
nu lämnat över ordföranderollen till Haidar. Men jag är fortfarande
med och jobbar mycket med HUR, dock valde jag att lämna över den
rollen för att alla ska kunna utvecklas. Att vara ordförande är fint men
spelar ingen större roll. Titeln på det sättet betyder inte så mycket för
mig, sen har jag en massa annat jag håller på med. Det handlar om att
föra vidare taktpinnen och låta andra utvecklas.
Berätta kort om hur du uppfann HUR-Cupen, varför det just blev
en fotbollscup och inte någon annan sport.
2012, när jag skapade gruppen var vi 12 personer och då pratade vi
om att vi skulle skapa ett projekt. Vi hade så många fotbollsintresserade i gruppen av olika anledningar och vi siktar alltid högt.
Vårt första mål var fotboll och andra målet
Syftet var att skapa
var Sveriges största fotbollscup. Tanken var
något som får
att det skulle vara som en festival, alla i
individerna i HUR att
gruppen var inte fotbollsintresserade men
vi såg till att allas kompetenser kom med så
växa och samtidigt
att det blev som det är idag. Så det var mer
påverka andra
av en slump, fotbollen var det vi pratade
positivt.
minst om, vi pratade mest om festivalen.
Syftet var att skapa något som får individerna i HUR att växa och
samtidigt påverka andra positivt.
Hur ser årets upplaga av HUR-Cupen ut?
Bättre än förra året, vi försöker alltid utvecklas ju. Det arbetas intensivt
från olika håll och som vanligt kommer alltid olika överraskningar. Det
kommer alltid olika människor till cupen som överraskar och bjuder
på en massa kärlek och glädje och det ser jag väldigt mycket fram
emot.

28
Sektionschef i Malmö Stad
Malmö
Fru (och snart pappa!)
Fotboll
Isaac Newton och Mamma

SNABBA FRÅGOR
Favoritcitat?
”Varje motgång döljer en likvärdig
möjlighet om man bara tar sig tid
att leta efter den.”
Din favoritfärg?
Orange
Din favoritfilm?
Greven av Monte Cristo
Ditt favoritdjur?
Lejon
Din favoritmat?
Hamburgare och pommes

FRAMGÅNGSRECEPTET
Viktigt att tro på sig själv, våga
misslyckas och gör allting, försök
var kreativ längst resan.
Och så vill jag säga som Einstein en
gång sa; ”Fantasi är viktigare än
kunskap”.
När jag behöver energi och
motivation tänker jag på min
mamma. Hon är min största
förebild och att bara se allt hon gör
och lyckas med varje dag inspirerar
mig!
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MÅNADENS EVENT

MÅNADENS TÄVLING

HUR-CUPEN 2017

HUR ÄR MATTEN?
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DEC.
PROJEKTUPPDATERING

ARVSFONDEN
HUR-nytt är en del av det
arvsfondsfinansierade projektet ”Ser
du stjärnorna runt dig” som drivs utav
oss i HUR-Samhällsentreprenören.
I projekt driver vi flera olika
delprojekt där allihopa syftar till att
stärka ungdomen och lyfta goda
krafter ur områden som annars anses
som negativa.
Tack vare Arvsfonden kan vi i HURSamhällsentreprenören erbjuda
ungdomar en meningsfull fritid
genom dessa delprojekt.
I samma projekt har vi nyligen fått
äran och möjligheten att bedriva en
öppen verksamhet, ett stenkast från
vårt kontor.
Tillsammans med ungdomarna har vi
gett verksamheten namnet
”Stjärnornas Hus”. Här skall stjärnor
utvecklas, synas, berikas och födas!
Det är för oss en fantastisk möjlighet
att jobba med unga människor och
deras utveckling. Att få vara med och
se hur människor växer och blir
starka förebilder som bidrar till ett
bättre samhälle, är för oss en ära!
Allt detta tack vare Arvsfonden och
deras tillit till vårt projekt.
Håll utkik på Arvsfondens hemsida
och sociala medier för ännu mer nytt
kring andra spännande
arvsfondsfinansierade projekt.

EGZON SEKIRACA
PROJEKTLEDARE

Sveriges största
inomhusturnering
för kompisar med
fokus på kärlek,
respekt och glädje
oavsett ursprung.

Maila ditt svar till egzon@hurmalmo.se
för chansen att vinna två biobiljetter!

VAD? HUR-Cupen
VAR? Kulladals Sporthall
NÄR? Tre helger i december

MÅNADENS NYHETER

HUR-DOKUMENTÄREN UTE NU
Den efterlängtade HUR-dokumentären som vi bland annat spelade
in under förra årets HUR-Cup och som alla undrat över har äntligen
släppts.
Den visas just nu på Malmös konstmuseum där vem som helst är
välkommen förbi för att se den. Den visas fram till och med den 17:e
december och ni hittar den i F- rummet.
Välkomna in!
STÖD KAMPEN MOT SLAVHANDELN
Varje söndag under HUR-Cupen kan man köpa lotter från Lottringen
med chans på fina priser. T.ex. biobiljetter, menybiljetter samt lite
gott och blandat från Anthon Berg.
Alla intäkter från lotteriet går oavkortat direkt till Röda Korsets kamp
mot slavhandeln i Kenya.
Vad väntar du på?
VINTERFEST I LORENSBORG
MKB tillsammans med HUR anordnar den 18:e december mellan
17-19 en vinterfest där bland annat en FIFA-turnering i Playstation
står på agendan.
HUR vill välkomna alla Malmös FIFA-proffs till denna vinterfest och
visa upp vem som är den största stjärnan av dem alla.
Antar du utmaningen?

HUR-NYTT av HUR-SAMHÄLLSENTREPRENÖREN
Ett månatligt nyhetsbrev med stöd från Arvsfonden för att informera om
aktiviteter och lyfta fram positiva förebilder i Malmö.
Ansvariga utgivare: Egzon Sekiraca
Text & bild: Rim Mohammad, Blondina Sekiraca & Arbenita Hyseni
www.hurmalmo.se

följ oss!
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