Tina M.-L. Campbell
Foredragsholder: 'Livsglæde på trods - blomstrer mod alle odds'. Jeg sælger livsgejst, så du kan
blomstre
tina@campbell.dk

Summary
Jeg hedder Tina og ejer foredragsvirksomheden ’Mælkebøttebarn i blomst’, som bygger på min selvudgivede
selvbiografi af samme navn.
Jeg fortæller om, hvordan du kan komme i blomst til trods for de fysiske svækkelser, du kan komme ud for i dit
liv eller på trods af en svær opvækst.
Mine foredrag inspirerer dig til at leve dit eget liv fuldt ud. Jeg holder også faglige foredrag, hvor jeg kan give
personale eller ansatte redskaber til, hvordan de hjælper den socialt eller fysisk udsatte borger eller blot giver
gejst til den trætte ansatte eller modløse kollega.
Så… mit foredrag kan bookes af HR-afdelinger, foreninger, faglige klubber osv., - alle jer der gerne vil have en
opløftende oplevelse og/eller vil hjælpe de mange udsatte, der er omkring os.

Experience
Selvstændig erhvervsdrivende at Mælkebøttebarn i blomst
September 2015 - Present
Nogle gange møder man mennesker, der ikke synes, du er noget værd. Og nogle gange kommer du til at tro
dem.
Jeg har mødt meget modstand i mit liv, både fysisk og psykisk. Både i form af vold og druk i hjemmet, min
gigtsygdom, der har været aktiv siden jeg var 2 år gammel, og da jeg havde livstruende AIDS- udbrud og fik
at vide, jeg skulle dø som 27-årig.
Mange har misbrugt mig og fortalt mig, at jeg ikke fortjener noget. Og jeg har troet dem. Men nu er jeg i
blomst, jeg har en hverdag med mand og børn og egen virksomhed, som jeg er stolt af, og som jeg fortjener!
Jeg er uddannet vejleder og coach og har knap 40 foredrag på bagen indenfor emnet. Jeg har masser af
konkrete fifs og gode råd til, hvordan du kan komme i blomst igen. Hvis jeg kan rejse mig op igen og igen –
så kan du også :-)
Lecturer at Mælkebøttebarn i blomst
September 1998 - Present
Hvordan rejser du dig op igen og igen, når du flere gange har prøvet, at livet slår dig ned?
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Jeg er opvokset med vold, druk, mobning og omsorgssvigt, jeg har levet med invaliderende gigt siden jeg var
to år, hvor jeg blandt andet ikke har kunnet bøje mine ben. Jeg fik at vide som 27-årig, at jeg havde så mange
livstruende AIDS-udbrud, at jeg ville blive medlem af klub 27 (at jeg ikke ville leve året ud) og gjorde mig
klar til, at jeg skulle dø. Men her står jeg – eller, jeg sidder i min kørestol – som 45-årig med mand og børn
og har skabt mig et liv og en hverdag i blomst. Det lå ellers ikke i kortene!
I mit foredrag vil jeg fortælle min historie. Måske kan det inspirere andre, der lige nu hænger med hovedet, til
at komme op igen. Og tro mig - det er aldrig for sent at rejse sig op
BPA leader and employer
December 1999 - Present
With 7-9 employees to assist me
"Som personlig hjælper hos Tina, føler jeg mig tryg og i gode hænder. Hun varetager arbejdsgiver rollen med
stort ansvar, og har altid fokus på vores trivsel og hverdag på arbejdet. Hun er god til at informere, og jeg ved
hun har styr på tingene.
Samtidig er hun meget opmærksom på, at der er en god stemning og dermed et godt arbejdsmiljø. Hun er
meget direkte i alt kommunikation, hvilket skaber tryghed. Jeg har nu været hos Tina i 4 år, og håber at
kunne forblive ansat mange år endnu.

Venlig hilsen
Lærke Larsen" d.5.5.16.
Selvudgiver/Publisher at Mælkebøttebarn i blomst
March 2014 - Present
Layout, ePub, eBook conversion, setup, design, ISBN no. establishment, legal deposit, creation of booksellers
and libraries database, sales, marketing, press releases, television appearance, review copies, warehousing,
distribution, Facebook Author Page, etc.
"... Dan Turell havde engang en monolog om, at hvis man ikke syntes, livet var let for én, skulle man
sammenligne sig med nogle andre og se på, at deres liv heller ikke var let. Én af dem, man passende kan
sammenligne sig med, er Tina Marie-Louise Campbell. Hun har haft al den modgang i livet, som kunne få
mange til helt at opgive, men det har Tina ikke gjort. Hun har kæmpet hele sit liv... Tinas beretning er i høj
grad præget af alle de svigt og overgreb, hun har været udsat for gennem barne- og ungdomsårene, men også
af hendes kamp for sin værdighed og for at holde humøret højt. Tina er ikke en handicappet men en person,
som har nogle sygdomme, der sætter nogle begrænsninger. Med sig i bagagen har hun hele tiden haft sin tro,
og den har hjulpet hende mange gange. Det er imponerende, hvor meget Tina har overkommet på trods af
sine sygdomme... Tina er et eksempel på, at man ikke bare skal give op men blive ved med at kæmpe".
Erling Lykke. Litteratursiden
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English version: https://www.facebook.com/DandelionChildInFlower
Foredragsholder/Lecturer at Mælkebøttebarn i blomst
September 1998 - Present
Anbefaling af foredraget ”Mælkebøttebarn i blomst”

D 1.juni 2016 holdt Tina M. Campbell foredraget ”Mælkebøttebarn i blomst” ved en fællestime på Egmont
Højskolen. Skolens 200 elever samt gæster udefra deltog i foredraget.
Foredraget var først og fremmest en ærlig og barsk livsfortælling. Tina formåede at holde skolens elevers
opmærksomhed fanget i over 1,5 time. Den rå ærlighed krydret med fortællinger om hendes barske opvækst
var på intet tidspunkt for tårepersende, men blev med en stor faglig indsigt sat i relation til det omgivende
samfund.
Foredraget er historien om en kvinde, Tina selv, som er kommet ud på den anden side af en hård opvækst.
En opvækst præget af meget alkohol fra faderens side, en mor der ikke viste følelser overfor Tina samt det,
at vokse op med gigt. Kampen for at komme ud på den anden side blev ærligt skildret som en kamp, der har
haft sine omkostninger.
Efter foredraget var spørgelysten stor blandt eleverne, som tydeligt var berørte. Vi havde ikke blot fået en
oplevelse, men i langt højere grad en indsigt i samfundsforhold og familieforhold, en socialfaglig beskrivelse
af, hvordan et barn oplever en barsk opvækst og redskaber til, at kæmpe sig ud af en svær situation.

Jeg kan varmt anbefale foredraget til efterskoler, højskoler og uddannelsessteder, som gerne vil sætte
menneskelige relationer til debat.

Michael Pedersen
Højskolelærer på Egmont Højskolen

VOLUE Mystery Shopper
July 2015 - Present
Volue arbejder for en livemusik for alle.
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Vi skaber opmærksomhed og handling for en styrket tilgængelighed til koncertoplevelser for mennesker med
funktionsnedsættelser.
Volues arbejde består af fire elementer:
Volues anbefalinger er spillestedernes og festivalernes praktiske pejlemærker for at komme tættere på
løsninger, der giver fysisk adgang og positiv genklang. Find Volues anbefalinger her.
Fast track til tilgængelighed-workshop giver dig værktøjerne til at udvikle en handicap-politik og en
handleplan for tilgængelighed for dit spillested eller festival. Deltagelse, kost og logi er gratis for Dansk
Lives medlemmer. Læs mere om workshoppen 28.-29. april her.
Bevica Fondens Tilgængelighedspris 2017 er Volue og Bevica Fondens hædring af de spillesteder og
festivaler, der gør en særlig indsats for en livemusik for alle. Klik her for at se, hvordan din organisation får
del i de 200.000 kr, vi uddeler den 27. oktober.
Volues tilgængelighedsmærke er din organisations mulighed for at blive certificeret tilgængelig. Mærket er
let afkodelig information for de mennesker med funktionsnedsættelser, der ønsker at opleve koncerter hos
jer. Se her, hvilket niveau din organisation opnår.
Bag Volues ambitiøse samarbejde står Muskelsvindfonden, Roskilde Festival, og Sammenslutningen af Unge
med Handicap. Sammen med Bevica Fonden uddeler vi Bevica Fondens Tilgængelighedspris 2017. Dansk
Live varetager projektledelsen.
Spørgsmål? Feedback? Kontakt Dansk Lives projektleder på lyra@dansklive.dk.
Supervisor/Karrierevejleder at Aalborg University
June 2003 - August 2015 (12 years 3 months)
Job title
Assistent/advicer
Advicer (especially for international students)
Job functions
Contact and guidance of mainly foreign students
All communication and information to the Career Center
Various administrative tasks
Servicing partners
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Working Representative at Aalborg University
March 2014 - January 2015 (11 months)
Working Representative's job is to focus on the safety and health of the company. It does not mean that
working representative must make all the practical work, but he / she shall, together with the supervisor in
the working group help ensuring a good working environment and focus on emerging safety problems so
they can be prevented.
Working representative elected by all employees in the part of the business that he / she will represent the
AMO
Project leader at Danida
February 2002 - November 2004 (2 years 10 months)
Started an organization for people with disabilities in Nepal so they could work for accessibility and other
relevant areas of challenges for people with disabilities living in Nepal. That demanded cooperation with
local authorities, EU funds, strict control of their accounts and ensuring that the money went to the right
people. Had to follow European standards which required huge amount cultural understanding
Head chair at Organisation of Young People with Rheumatism (FNUG)
September 2000 - September 2004 (4 years 1 month)
Organize and delegate tasks among the board members, secretary and volunteers across the country
Chief secretary
January 2001 - June 2003 (2 years 6 months)
IT, IT-courses held for my colleagues, written materiale for the department
Jobinformatør/Job informator
2002 - 2003 (2 years)
Underviser/Lecturer for integration group at Dansk Flygtningehjælp
April 1995 - August 1998 (3 years 5 months)
Taught Danish cultural understanding, language and social studies in English, German or through an
interpreter

Education
Aalborg Universitet
Coaching i teori og virkelighed I, II og III, Jeg har taget alle tre moduler af denne uddannelse. , 2014 - 2014
Activities and Societies: ICI er den internationale organisation der pt. har den højeste og mest innovative
standard på markedet. Udover en ICI certificering giver uddannelsen også en EMP certificering som har et
større leder vinkel på. Læs evt. meget mere om ICI og EMP certificering på www.empowermind.dk
Folkeuniversitetet
Voksen Pædagogisk Grunduddannelse, 2013 - 2013
Aalborg Universitet
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Anerkendende coaching og personligt lederskab AMR , 2014 - 2014
Activities and Societies: Dette lærte jeg: At arbejde med og forstå teamdynamikker og teamets samspil. At
styrke mit personlige lederskab ift. koordinering af teamsamarbejde. Metoder og konkrete redskaber til at
facilitere udviklingsprocesser i teams. Kompetencer til at kommunikere anerkendende som fundament for en
positiv udvikling. Indsigt i dynamikker omkring fordeling af roller, opgaver og ansvar i teams. Forståelse for
og metoder til håndtering af konflikter. Alt målrettet mit job som Arbejdsmiljørepræsentant
Folkeuniversitetet
Den svære samtale, 2015 - 2015
Activities and Societies: I mange jobs oplever man, at skulle tale med andre mennesker om meget personlige
forhold. Det være sig, når man som lærer eller pædagog afholder forældresamtaler, eller når man som ansat
indenfor eks. social- og sundhedsområdet møder mennesker og pårørende i svære situationer eller måske, når
man skal konfrontere en kollega med et problem.
Aalborg University
Samfundsfag, 1999 - 2002
Aalborg Handelsskole
HH, assistent, 2005 - 2007
VUC
HF, 1990 - 1995
EFG
Grafisk Fag, 1989 - 1990
Mellervangskolen
10. klasses eksamen, 1988 - 1989
Filipskolen
Folkeskolens afgangseksamen, 1981 - 1988
Tjæreborg Skole
1978 - 1981
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Tina M.-L. Campbell
Foredragsholder: 'Livsglæde på trods - blomstrer mod alle odds'. Jeg sælger livsgejst, så du kan
blomstre
tina@campbell.dk

Contact Tina M.-L. on LinkedIn
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