
	  

Om	  Stockholms	  Stadsmission	  	  
Stockholms	  Stadsmission	  är	  en	  ideell	  förening,	  fristående	  från	  stat,	  kommun	  och	  kyrka	  som	  samarbetar	  med	  kommun,	  landsting	  och	  andra	  
ideella	  organisationer.	  Vi	  bedriver	  verksamheter	  för	  människor	  i	  hemlöshet	  och	  missbruk,	  barn,	  ungdomar	  och	  äldre.	  Stockholms	  
Stadsmission	  bedriver	  också	  skolverksamhet	  och	  stödjande	  affärsverksamhet.	  Arbetet	  utförs	  av	  anställd	  personal	  och	  volontärer.	  
Verksamheten	  finansieras	  med	  gåvomedel	  från	  enskilda	  givare,	  företag,	  församlingar,	  fonder	  och	  stiftelser,	  bidrag	  från	  stat,	  kommun	  och	  
landsting	  och	  intäkter	  från	  vår	  affärsverksamhet.	  	  
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Konsert till förmån för barn och unga i utsatthet 
- Cecilia Vennersten och Nacka Musikklasser samlar in pengar till Stockholms 
Stadsmission 
 
Den 18 april anordnas en konsert med Cecilia Vennersten och Nacka Musikklasser till 
förmån för Unga Station, Stockholms Stadsmissions verksamhet för barn och unga. 
På konserten, som hålls i Berwaldhallen, uppträder även gästartisten Melo. Vinsten 
från biljettintäkterna går oavkortat till Unga Station. 
 
Till Stockholms Stadsmissions barn- och ungdomsverksamhet kommer många barnfamiljer 
när nöden blir för stor. Stockholms Stadsmission arbetar målmedvetet för att hjälpa dem på 
olika sätt, bland annat genom akut stöd, rådgivning och aktiviteter som ger ny energi. 
 
Den 18 april anordnas en konsert till förmån till Stockholms Stadsmission arbete där Cecilia 
Vennersten och kör från Nacka Musikklasser uppträder tillsammans med gästartisten Melo. 
Konserten är ett privat initiativ taget av Magnus Axén, upphovsman till flera av konsertens 
musikstycken, och Björn Sjönell producent, med bred erfarenhet inom scenproduktion. 
 

- Vi är väldigt glada över att konserten anordnas till förmån för barn och unga i 
utsatthet och initiativtagarnas engagemang för våra verksamheter. Jag hoppas att 
många tar chansen att lyssna på bra musik och samtidigt göra en god gärning, säger 
Merete Forssberg Madshus, ansvarig företagssamarbeten på Stockholms 
Stadsmission. 

 
Om alla biljetter säljs får Stockholms Stadsmission cirka 150 000 kronor till Unga Station. 
Exempel på vad pengarna kan gå till: 100 kr ger tre barn middag och trygg samvaro på Unga 
Station, 300 kr räcker till biobiljetter för tre barn som aldrig har haft råd att gå på bio, 400 kr 
räcker till en ordentlig kasse mat för en barnfamilj i akut fattigdom. Det insamlade beloppet 
presenteras på Stockholms Stadsmissions hemsida efter avslutad konsert. 

Musiken som spelas på konserten är ett urval ur Cecilia Vennerstens och Melos repertoar 
samt nykomponerad musik av Magnus Axén. 
 
Konsert i förmån till Stockholms Stadsmission 
Var: Berwaldhallen  
När: 18 april, 19.30 (konsertlängd ca 1 tim 30 min) 
Biljettförsäljning: http://berwaldhallen.ebiljett.nu/Home/tickets/377/False  
 
Kapellmästare: Lennart Simonsson 
Dirigent: Filip Hamber 
Konferencier: Gila Bergqvist-Ulfung 
Producent: Björn Sjönell 
 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta  
Merete Forssberg Madshus, Ansvarig företagssamarbeten 
Tel 08-787 86 58/ 072-252 16 78, merete.forssberg@stadsmissionen.se 


