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Pressemeddelelse: 

10 KRÆFTSYGE OG 10 PÅRØRENDE FÅR EN AFTEN I WALLMANS MED ALT BETALT 

Adm. direktør i Wallmans Cirkusbygningen, Dorthe Fryd Ekelin, er mor til 15 årige Ellen, der 
har levet med diabetes 1 siden hun var 6 år gammel. I 2013 deltog Ellen i det svenske koncept 
Min Stora Dag, hvilket inspirerede Dorthe Fryd Ekelin til at lancere Din Store Dag i 
Wallmans i København. Fredag den 2. maj åbner hun dørene til Cirkusbygningen for 10 
kræftsyge og 10 pårørende. 

I samarbejde med Drivkræften, Kræftens Bekæmpelses netværk for unge, inviterer Wallmans 10 kræftsyge og 
10 pårørende ind i Cirkusbygningen til en perfekt aften ude. Fredag den 2. maj bliver gæsterne fra 
Drivkræften forkælet med en eksklusiv rundvisning i den gamle Cirkusbygning, velkomstdrinks, 4-retters 
middag, drikkevarer ad libitum, spektakulært dinnershow og natklub med fest til den lyse morgen. Hele 
oplevelsen er en gave fra Wallmans. 

”I Wallmans står vi for musik, glæde og storslåede oplevelser, og vi vil gerne være med til at bringe en 
smule lys ind i disse menneskers liv,” siger adm. direktør Dorthe Fryd Ekelin. 

Det er nu tre måneder siden, at Wallmans første gang tog kontakt til Drivkræften for at komme fra tanke til 
handling og give denne idé vinger at flyve på: 

”Det er bestemt ikke hver dag, der dumper sådan en dejlig nyhed ind ad døren, så vi blev meget glade. Vi 
gik straks i gang med at finde ud af, hvordan de 20 billetter skulle komme vores medlemmer til gode,” siger 
Iben Bøgh Nielsen, projektmedarbejder i Drivkræften. 

Det er Drivkræftens syv gruppeledere, fordelt over hele landet, som har stået for at udvælge de 10 heldige 
kandidater til Din Store Dag. Det er gruppelederne, som kender medlemmerne af Drivkræften bedst og som 
ved, hvem der virkelig har brug for en god oplevelse og en pause fra en udfordret og svær hverdag. Hver 
kandidat medbringer én ledsager. 

FRA SVENSKE MIN STORA DAG TIL DANSKE DIN STORE DAG 

I Sverige har konceptet Min Stora Dag eksisteret siden år 2000. Den danske adm. direktør for Wallmans i 
København bor i Lund i Sverige sammen med sine to børn, Ellen på 15 og Calle på 18 år. I 2013 blev Ellen 
helt uventet ringet op af diabetes-teamet fra det nærliggende hospital og inviteret til Min Stora Dag: 

”Jeg blev rigtig overrasket og meget, meget glad. Det endte med at blive en helt fantastisk oplevelse, som 
jeg aldrig glemmer. Pludselig gav min sygdom mig noget positivt, som jeg ellers aldrig ville have fået. Jeg 
mødte også andre unge med andre alvorlige sygdomme, og vi har stadig kontakt med hinanden,” fortæller 
Ellen Ekelin. 

Ved denne lejlighed var i alt 12 unge mennesker med alvorlige sygdomme inviteret til Min Stora Dag. 
Hovedattraktionen var en koncert og et personligt møde med den svenske superstjerne Peter Jöback på 
Malmö Arena. Dorthe Fryd Ekelin oplevede hvor utroligt positiv Min Stora Dag var for hendes datter og lod 
sig i høj grad inspirere: 

”Det er et fantastisk koncept. Kun det bedste var godt nok for de udvalgte unge, og det skabte en enorm 
glæde og energi. Det gav mig en stor lyst og motivation til at skabe et lignende koncept hos os, som vi nu 
kalder for Din Store Dag,” siger Dorthe Fryd Ekelin. 

FRA SYGDOM OG BEHANDLING TIL GRIN, FORKÆLELSE OG UNDERHOLDNING 

Dorthe Fryd Ekelins håb og ønske er, at oplevelsen i Wallmans kan få gæsterne fra Drivkræften til glemme 
sygdommen for en stund og give dem en rigtig god og mindeværdig aften. 

”Alle som har, eller har haft sygdom tæt inde på livet i dagligdagen ved, at det i perioder kan være et sejt 
træk for både den syge og de pårørende. Derfor får uventede og gode oplevelser også en helt anden 
betydning og værdi,” siger Dorthe Fryd Ekelin. 

Projektmedarbejder fra Drivkræften, Iben Bøgh Nielsen, er enig i denne påstand: 
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”En tur i Wallmans har meget stor betydning for vores medlemmer. Det kan give dem et afbræk i deres 
hverdag, og de kan i nogle timer skifte sygdom og behandling ud med en masse grin, forkælelse og 
underholdning. Det er virkelig en VIP-oplevelse.” 

EN OPFORDRING TIL BRANCHEN: LAD OS SAMMEN SKABE EN RIGTIG STOR DAG! 

Den forestående Din Store Dag er den første i Wallmans Cirkusbygningen, men det er målet og ønsket, at det 
skal være en tilbagevendende årlig begivenhed. 

”Dette er den første store dag, men det er helt sikkert ikke den sidste i Wallmans! I år har vi samarbejdet 
med Drivkræften. Til næste år bliver det måske Diabetesforeningen, Hjerteforeningen eller nogle andre. Vi 
vil i hvert fald gentage og udvikle Din Store Dag fra nu af,” siger Dorthe Fryd Ekelin og fortsætter: 

”Jeg vil også opfordre alle andre danske virksomheder i underholdnings- og oplevelsesbranchen til at lave 
lignende tiltag. Tænk hvis vi alle sammen, shows, forlystelsesparker, biografer, teatre osv., kunne samles 
én dag om året om at overraske og glæde en gruppe af alvorligt syge og udfordrede mennesker. Så kunne 
det gå hen at blive en rigtig stor dag for rigtig mange mennesker!” 

Denne opfordring bliver modtaget positivt hos Drivkræften: 

”Det ville da være helt fantastisk, hvis det blev til virkelighed. Jeg er sikker på, at vores medlemmer og ikke 
mindst andre alvorligt syge vil blive meget glade for sådan et tilbud. Det er dejligt, at der bliver gjort noget 
for dem, der har det svært. Det har de fortjent,” afslutter Iben Bøgh Nielsen. 

 

Det vedhæftede foto af Dorthe Fryd Ekelin og hendes datter Ellen Ekelin er til fri afbenyttelse 
ved omtale af Din Store Dag i Wallmans Cirkusbygningen. 

Ønskes yderligere info, kontakt: 

Christine Nielsen fra Wallmans Cirkusbygningen på telefon 33 18 15 20 eller mail 
christine.nielsen@wallmans.com  

Iben Bøgh Nielsen fra Drivkræften på telefon 35 25 71 31 eller mail ibenbh@cancer.dk 
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Fakta 

Om Drivkræften 
Drivkræften er Kræftens Bekæmpelses netværk for unge kræftramte. Vi skaber mødesteder for unge mellem 
15 og 39 år, som har eller har haft kræft – både i det virkelige liv og online. Det gør vi gennem lokale 
aktiviteter, sociale medier, oplysningsarbejde og et årligt landsmøde for unge kræftramte. 

Følg Drivkræften på: 
www.drivkraeften.dk  

 

Om Min Stora Dag i Sverige 

Se http://www.minstoradag.org/ 

 

Om Wallmans Cirkusbygningen 

Wallmans har holdt til i den fredede Cirkusbygning siden 2002. Siden begyndelsen har mere end 750.000 
gæster ladet sig forkæle og underholde med 4-retters middag, spektakulært show med både sang, dans, 
komik og luftakrobatik samt natklub. Frem til juni 2014 kan man opleve Wallmans 10. jubilæumsshow 
SWEET ADDICTION. I august 2014 er der premiere på nyt show, som kan opleves frem til juni 2015. 

Se www.wallmans.dk  

 


