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Lars Lerin ny stolt ambassadör
Den värmländske konstnären Lars Lerin är ny ambassadör för den frivilliga och ideella
sökorganisationen Missing People, MPS.
Han gör därmed sällskap med de tidigare ambassadörerna Björn Ulvaeus, Gladys Del Pilar och Jill
Johnson.
Han är Sveriges främste akvarellmålare och hans egen konsthall på Sandgrundsudden i Karlstad är i
dag det mest besökta turistmålet i Värmland.
Lars Lerin har också blivit folkkär för sina öppenhjärtiga Sommar- och vinterprat i Sveriges Radio och
tv-programmen Vänligen Lars Lerin (som han vann en Kristallen för) och Lars Lerins lärlingar.
Hans popularitet kröntes i vintras när han fick äran att tända ljuset på julafton som Årets julvärd i
SVT.
Att Lars Lerin nu bestämt sig för att stödja sökorganisation Missing People genom att bli en av deras
ambassadörer är för honom en hjärtefråga.
Han säger att han inte tänka sig något värre att när en anhörig eller vän bara försvinner och kallar
MPS ”en livsviktig organisation” som han vill stödja på alla sätt han kan.
– För länge sedan hade jag en vän vars bror försvann. Om Missing People hade funnits på den tiden
så kanske det hade kunnat göra skillnad, säger Lars Lerin i en kommentar.
Syftet med ambassadörskapet är att inspirera, engagera och skapa större kännedom och på så sätt få
ännu fler att stödja Missing People och dess samhällsnyttiga verksamhet.
– Våra ambassadörer är alla utvalda för att de har ett starkt engagemang och ett stort hjärta för
människor som hamnat i en svår situation. Lars Lerin uppfyller alla de kraven och jag är stolt att han
valt att stödja oss genom att bli en av våra ambassadörer, säger MPS:s styrelseordförande Magnus
Idebro.
Se filmen med Lars Lerin 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.
• Organisationen får inget statligt stöd utan bygger helt på frivillighet och ideellt arbete och
finansieras med hjälp av medlemskap, bidrag från allmänheten och sponsring.
För mera information eller intervju med Lars Lerin kontakta MPS:s presskontakt Claes Salomonsson
på 0708-10 24 02. Styrelseordförande Magnus Idebro når du på 070-343 5444.
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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

