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      EN KVÄLL FÖR FRED, FRIHET OCH TRYGGHET TILL UKRAINA 
 

Till auktionen för Ukraina måndagen 21 mars samlades mer än 200 personer för att visa sin 

solidaritet och ge sitt stöd till krigets offer. Auktionen anordnades i ett samarbete med 

Saltsjöbadens Hembygdsförening, Lions och Vår Gård. 

Man välkomnades vid entrén av tonerna till Imagine framförda av Jim Herlin. Före auktionen 

bjöds deltagarna på lättare förtäring i form av en matig wrap och dryck. Medan vi samlades 

inför auktionen underhölls vi med livemusik av jazzbandet Willes vänner. 

Robert Bronett, kvällens konferencier och auktionist hälsade alla välkomna och uppmanade 

oss att öppna både våra hjärtan och plånböcker. 

Victor Kilén, stadsdirektör i Nacka, informerade om kommunens förberedelser inför väntade 

flyktingströmmar från Ukraina. 

Kadi Upmark, vd för Vår Gård och själv född och uppvuxen i Estland betonade i sitt 

anförande betydelsen av mellanmänskliga möten. Att se varandra, att mötas och känna 

trygghet och skapa tillit genom att lyfta och stärka varandra, att finnas för varandra och att ta 

sitt ansvar. Genom engagemang bygger vi en framtid för frihet, fred och trygghet. 

Auktionen startade sedan under Robert Bronetts engagerade och medryckande ledning. Den 

församlade publiken visade samma generositet i budgivningen som våra sponsorer gjort när 

dom skänkt auktionsobjekten. Ett 30-tal objekt gick under klubban till en summa av över 

170 000 kronor. 

När vi summerar resultatet av auktionen, frivilliga bidrag och den del av biljettpriset som går 

till insamlingen överstiger resultatet 225 000 kronor. Ett belopp som vid inbetalningen till 

UNHCR dubbleras av Akelius Foundation.  

Efter en fantastisk kväll fylld av solidaritet och medkänsla vandrade deltagarna hem i den 

mörka marskvällen som lystes upp av 200 marschaller, varav några formade symbolen för 

fred. 

Ett varmt tack till alla generösa bidragsgivare och sponsorer som med sitt engagemang 

håller hoppet om en bättre värld vid liv. 
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