Karlstad, Pressmedelande 2017-09-08
BARNmässan i Karlstad 23-25 mars 2018 presenterar förmånstagare 2018
BARNmässan startades 2005 och sedan starten har mässan växt varje år. Sedan 2007 har BARNmässan arrangerats på
Karlstad Racketcenter på Wåxnäs.
24-26 mars arrangerades den trettonde BARNmässan i Karlstad med stor succé. 7588 besökare under dessa underbara
3 dagar. 108 utställare på plats och brett scen och aktivitetsprogram under hela helgen. Summan slutade på 127100 fantastiska
kronor till Barncancerfonden Västra.
BARNmässan är samlingspunkten för en otrolig massa kärlek och energi. Ett starkt bevis för det är de 1 108 886 kronor vi
genom åren samlat in sedan starten 2005 till behövande barn med hjälp av dig, våra besökare, utställare, arrangörer,
medarbetare och vår underbara personal. En fantastisk summa pengar som gjort skillnad såväl i Sverige som runt om i världen.
Sedan starten 2005 har vi varje år hittat en plats eller verksamhet som verkligen behöver all hjälp den kan få. Och det har alltid
varit med utsatta och behövande barn i fokus. Tillsammans med Barncancerföreningen, Röda Korset, Rädda Barnen,
Hjärtebarnsföreningen, Läkarmissionen, Projekt Ghana, TRINITY Karlstad, Operation Smile och Barncancerfonden Västra har
vi med de insamlade pengarna kunnat förändra tillvaron i de mest akuta situationer.
Det är en förmån att få presentera BARNmässans förmånstagare 2018
MIN STORA DAG
Varje år drabbas tusentals barn i Sverige av allvarliga sjukdomar och diagnoser som gör att livet inte ser ut som för de flesta av
oss.
Min Stora Dag är en rikstäckande organisation som finns for att göra skillnad för dessa barn. Min Stora Dag Samarbetar med
samtliga sjukhus i Sverige för att ge barn och unga mellan 4-18 år något att längta till, uppleva och minnas. En viktig paus som
ger välbehövlig kraft och stolthet i en, ofta tuff, vardag. Det kan vara att få nya kompisar på ett kockläger, se en
raketuppskjutning, ha en egen tågdag, bära in matchbollen på en landskamp eller få kraft från ett biobesök. Verksamheten är
helt beroende av bidrag från privatpersoner och företag. För alla de barn som får ett värdefullt avbrott genom Min Stora Dag
betyder det mycket att ni vill stödja Min Stora Dags fortsatta arbete.
Tack vare er alla så gör vi skillnad. Vi ses 23-25 mars 2018.
För mer information och kontakt:
BARNmässan, Linda Modin Klemner, 070-4322392, linda@klemnerstudio.se
Min Stora Dag, Åsa Törneryd, 08-660 50 96, 070-455 20 88, mailto:asa.torneryd@minstoradag.org
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