
 

 

 

PRESSMEDDELANDE 2021-02-15 

Jill Johnson ny stolt ambassadör 
Countrystjärnan Jill Johnson är ny ambassadör för den frivilliga och ideella sökorganisationen 
Missing People, MPS. Hon gör därmed sällskap med de tidigare ambassadörerna Björn Ulvaeus och 
Gladys Del Pilar. 
 
Hon är född och uppvuxen i Ängelholm och debuterade på en countrygala i Danmark redan som 14-
åring. Det stora genombrottet kom med segern i svenska Melodifestivalen 1998 där hon deltog med 
låten Kärleken är. Den låten var en klassisk ballad, fast mest känner vi Jill som Sveriges främsta 
countryartist och riktigt populär och folkkär blev hon med tv-programmet Jills veranda från 
countryns hemstad Nashville som visats tre säsonger i svensk tv och där hon 2014 fick priset för såväl 
Årets kvinnliga programledare som Årets realityprogram vid Kristallengalan. 
 
Efter otaliga plattor, turnéer, krogshower, tv-program och filmer blev 2020 året då Covid-19 gjorde 
att allt fick skjutas på framtiden. Istället ägnade Jill Johnson fjolåret åt att skriva nytt material och att 
utbilda sig till sommelier. Samt att som nu också stödja MPS genom att bli deras ambassadör. 
 –   Ideella verksamheter som Missing People ligger mig varmt om hjärtat där vi människor går hand i 
hand i solidaritet och omtanke. MPS organisation är unik i sitt slag och de tvekar aldrig i sitt sökande 
av saknade medmänniskor. Jag är en stolt ambassadör för dessa ideella krafter och jag vill vara en del 
av den famnen, säger Jill Johnson i en kommentar. 
 
MPS styrelseordförande Magnus Idebro säger att syftet med ambassadörskapet är att inspirera, 
engagera och skapa större kännedom kring organisationen och på det sättet få ännu fler att stödja 
Missing People och dess verksamhet. 
 –   Jill Johnson visar som våra övriga ambassadörer ett stort engagemang i allt hon gör och hon har 
ett stort hjärta för människor som hamnar i en svår situation. Jag är stolt över att hon valt att stödja 
oss och vår samhällsviktiga verksamhet, säger Magnus Idebro. 
 
Se filmen med Jill Johnson och läs mera om MPS:s verksamhet på www.missingpeople.se eller 
mynewsdesk.com/se/missing-people-sweden 
 
FAKTA 

• Missing People består av 24 regionala avdelningar och täcker i stort sett hela landet. 
• Förutom cirka 300 utbildade och professionella aktiva volontärer (s.k. grönvästar) finns 

ytterligare drygt 70 000 frivilliga personer i organisationens sökregister. 
• Missing People har ett nära samarbete med polis, socialtjänst och andra myndigheter och gör 

inga hjälpinsatser utan att först fått polisens godkännande. 
 
 

För mera information kontakta MPS:s presskontakt Claes Salomonsson på 0708-10 24 02. För intervju 
med Jill Johnson kontakta Maria Molin Ljunggren, 070-514 9514 eller maria@freebirdent.com 
________________________________________________________________________________________________________________ 
Missing People är en svensk rikstäckande ideell organisation som hjälper anhöriga och polis med att publicera efterlysningar och arrangera 
sökinsatser efter försvunna personer. Vi söker för att rädda liv, men också för att ge anhöriga stöd. Vi har 90-konto och är medlemmar i 
Giva Sverige. Vill du veta mera om vår verksamhet, bli bidragsgivare eller anmäla dig till vårt skallgångsregister gå in på vår hemsida 
www.missingpeople.se 


