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Paret Bagge nya stolta ambassadörer
Nu ansluter sig även Anders och Johanna Lind Bagge som ambassadörer för den frivilliga och
ideella sökorganisationen Missing People, MPS.
De gör därmed sällskap med Björn Ulvaeus, Gladys Del Pilar, Jill Johnson och Lars Lerin med att ge
organisationen sitt starka och speciella stöd.
– För oss är det en självklarhet att hjälpa och stötta en sådan livsviktig ideell organisation som
Missing People. Den hjälpen och insatsen de gör går inte att beskriva i ord, eller hur det som anhörig
är att hamna i en svår och skräckfylld situation där man tvingas leva i fullständig ovisshet.
– Vi har på nära håll sett vilken styrka det är när alla går samman för att söka och rädda liv.
Tillsammans kan vi göra skillnad och med Missing People behöver ingen känna sig ensam. Det vill vi
vara en del av och stödja, säger paret Bagge i en kommentar.
Anders Bagge är kompositör, sångtextförfattare, musiker och musikproducent. Han har producerat
låtar åt världsartister som Madonna, Céline Dion, Enrique Iglesias, J. Lo med flera. För många
svenskar är han också känd från Idol i TV4 där han är den ständige jurymedlemmen.
Johanna Lind Bagge blev först känd när hon 1993 valdes till Fröken Sverige och senare samma år
representerade Sverige i den internationella skönhetstävlingen Miss Universum där hon kom på 11:e
plats. Sedan 30 år tillbaka är hon en ”hudvårdsguru” och entreprenör inom skönhet, hudvård och
hälsa samtidigt som hon jobbar med mode, inredning och sin egna kollektion, JLB - Joy life beauty.
Hundar har varit en stor del av hennes liv och det är ett genuint gemensamt intresse för båda.
Syftet med MPS ambassadörskap 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 utvalda för att de har ett starkt engagemang och ett stort hjärta för
människor som hamnat i en svår situation. Jag är stolt att även Anders och Johannas valt att stödja
oss genom att bli två av våra stolta ambassadörer, säger MPS:s styrelseordförande Magnus Idebro.
Se filmen med paret Bagge 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 kontakta MPS:s presskontakt Claes Salomonsson på 0708-10 24 02.
Styrelseordförande Magnus Idebro nås 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

