
 

 
 

 

 
Pressrelease 2021-09-12 
 

Artisten och musikern Peter Hallström anställs av Hela Människan 
 
Peter Hallström påbörjar inom kort en halvtidstjänst hos Hela Människan. Han kommer 
huvudsakligen att arbeta med att stärka relationerna mellan organisationens huvudmän, d.v.s. 
kyrkorna och deras ungdomsorganisationer, och organisationen själv.  
 

- Peter kommer bland annat att ha konserter arrangerade av Hela Människans lokala enheter 
som bedriver social verksamhet. Konserterna och andra insatser för att stärka kännedomen 
om oss kommer att fokusera på hur det är att vara människa och hur Gud valde att bli 
människa för att kunna dela vår mänskliga glädje och smärta. Få är så lämpade som Peter 
Hallström att med sina sånger dela det budskapet, säger Mia Nilson, generalsekreterare för 
Hela Människan.    

 
Peter Hallström har precis påbörjat Equmeniakyrkans diakonutbildning och är glad att kunna få 
kombinera musik med diakoni. 
 

- Hela Människan prioriterar kultur som arbetssätt i den sociala verksamheten. Jag kommer, 
utöver konserterna, att finnas i arbetet på de lokala enheterna i en diakonal tjänst som 
musiker. Just nu känns det som att många delar av mig får plats i den tjänst jag går in i, säger 
Peter Hallström. 

 
 
 
Fakta: Hela Människan 
- är en ekumenisk organisation där Svenska kyrkan är störst bland de 12 kyrkor och kyrkliga 
organisationer som är huvudmän för verksamheten,  
- finns på 67 platser i landet med verksamhet för människor i utsatt livssituation, och 
- drivs av huvudmännen i huvudsak med medel från myndigheter och bidrag från frivilliga.  
 
Organisationen erbjuder öppen dagverksamhet, härbärgen, arbetsträning, stöd till offer för 
människohandel, anhörigstöd och särskilt stöd till barn till missbrukare. Hela Människans vision är att 
människor ska få uppleva tro, respekt och gemenskap 
 
Läs mer om Hela Människan på: www.helamanniskan.se/  
 
 
Kontaktpersoner: 
Zandra Ottosson, projektledare Hela Människan Sverige 
E-post: zandra.ottosson@helamanniskan.se. Tel. 0730 – 70 09 08 
 
Mia Nilson, generalsekreterare Hela Människan Sverige,  
E-post: mia.nilson@helamanniskan.se. Tel. 0790 –  73 90 61  
 
 
Pressbilder Peter Hallström: https://peterhallstrom.se/press/  
Pressbilder Mia Nilson: https://helamanniskan.se/press/  
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