Mælkebøttebarn i blomst
- en lige så stærk historie som Lisbeth Zornigs

Sognemedhjælper Vodskov Kirke har anmeldt Mælkebøttebarn i blomst – 5 stjerner
8. september kl. 12:28 ·
En barsk fortælling fortalt af en engageret foredragsholder.
Selvom jeg ikke kan sætte mig ind, hvad Tina har oplevet på krop og sjæl, så formåede
hun at give mig noget med, som jeg kan bruge i mit liv og som gjorde hendes oplevelser
relevante for min hverdag.
Derudover har det være en fornøjelse at samarbejde med Tina om planlægning, da hun
er struktureret og i god tid med alt.
Kan varmt anbefale både at lytte til Tina og at booke hende til et foredrag.
Dorthe Bach Carlsen (publikum Vodskov Sognegård) har anmeldt Mælkebøttebarn i
blomst – 5 stjerner
7. september kl. 22:31 ·
TAK til Tina som er en fantastisk foredragsholder, og ikke mindst et stort menneske, som
mange kan lære meget af. Jeg har følt mig utrolig godt underholdt og tiden fløj
afsted... kan på det varmeste anbefale Tina.
Tusind tak for en fantastisk aften. Din skæbne gjorde et dybt indtryk på os alle, og det
er svært at forstå, at du har kunnet genvinde balancen i livets storme. Du har bevist, at
du har evnen til at få succes på trods af megen modgang. GODT GÅET! Alle, jeg har
været i kontakt med både i aftes og i dag, har takket mig for, at jeg fik dig engageret til
vores sogneaften. Så endnu en gang tusind tak, og god vind fremover.
Jytte, Godthåb Menighedsråd
Tak for i går, din beretning er varm og rørende og fuld af liv og håb. Tak fordi du delte
den med os. ... Alt godt til dig fremover, og endnu engang tak.
Anna Sofie Bielefeldt, Præst Svenstrup Kirke
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