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Nils, 8 år, först med att få utmärkelsen Mitt Stora Stöd! 

Nils Svensson 8 år från Kristianstad blev i går, den 15 september, först med att få nyinstiftade 

utmärkelsen Mitt Stora Stöd. Mitt Stora Stöd delas ut till en person som på ett osjälviskt, omtänksamt och 

positivt sätt under året stöttat och uppmuntrat ett barn eller en ung som fått någon aktivitet genom Min 

Stora Dag.  

Nils fick åka till Stockholm med mamma och mormor och ta emot diplom samt böcker och bokstöd under en 

middag på Junibacken. Det var Nils mamma Therese som skrev: 

- Nils har under alla år fått stå tillbaka på grund av sin brors sjukdom som är väldigt 

tidskrävande. Det är inte alltid är så lätt för en liten pojke att förstå. Inte blev det bättre när 

lillasyster på 1 år insjuknade i diabetes. Nils sa då "mamma, vilken tur att jag är frisk så ni 

slipper allt jobb med mig också.”.  

En jury bestående av Jenny Strömstedt, journalist och programledare, Danny Saucedo, artist och ambassadör för 

Min Stora Dag, Svante Norgren, chef Astrid Lindgrens barnsjukhus, Oskar Kihlborg, äventyrare och fotograf, 

Pamela Andersson Alselind, journalist och författare, samt Hélène Benno, generalsekreterare Min Stora Dag har 

haft den svåra utmaningen att utse årets Mitt Stora Stöd bland många värdiga förslag. 

Över 2000 barn och unga med svåra sjukdomar fick förra året på olika sätt ta del av någon aktivitet genom Min 

Stora Dag. I deras närhet finns ofta någon som gör det där extra för att stötta när det är tufft. Det kan vara en 

förälder, ett syskon, en volontär, en kompis eller sjukhuspersonal.   

- De som kanske inte syns men finns där i en svår sjukdomsvardag är värda all extra 

uppmuntran och uppmärksamhet. Därför har vi inrättat Mitt Stora Stöd, säger Min Stora 

Dags generalsekreterare Hélène Benno.  

 

Min Stora Dag finns för att hjälpa barn och unga med svåra sjukdomar att förverkliga sina önskedrömmar. Varje 

år insjuknar hundratals barn i Sverige i sjukdomar som är både livspåverkande och livshotande. Min Stora Dag 

ger dessa barn något att först drömma om och sedan minnas när dagarna på sjukhusen är långa och 

behandlingarna tuffa. Läs mer på www.minstoradag.org 

 

För mer information, intervjuförfrågningar och ytterligare bildurval, vänligen kontakta:  

Stephanie G. Bonn, Zap PR  

Telefon: +46 (0)8 661 11 75, Mobil: +46 (0)70 77 56 110 

E-mail: stephanie@zap-pr.com  

http://www.minstoradag.org/

