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undervisningsmateriale indenfor en lang rækker professioner!

En barsk og samtidig livsbekræftende selvbiografi om at lære at blomstre i miljø med druk, vold, misbrug, og
alvorlig sygdom. Samtidig også en finurlig og underfundig beskrivelse af svigt og kærlighed til alle de andre

samt til sig selv, med respekt og udvikling til trods.
Drømmen om kærlighed i sit liv hjælper Tina igennem den ene chokerende udfordring efter den anden.

Mælkebøttebarn i blomst er en gribende beskrivelse om, hvor meget styrke og tro der skal til for at få alt det,
man end ikke havde turde drømme om. Den er langt mere end mælkebøttetemaet, da dette kun er en lille del

af bogens tema.

Bogen der startede som ganske almindelig dagbog som bearbejdelse af voldsomme oplevelser, er nu blevet
omskrevet til en inspirerende roman med historiske perspektiver og levende citater.

Bogen går dermed helt ind under huden på enhver læser, som ikke kan undgå at blive rørt og forundret.

Mælkebøttebarn i blomst handler også om: Omsorgssvigt, gigt, livstruende sygdom, forældrehandicap,
børnehandicap, samspil mellem og med pårørende og kommunen, samt den umiddelbare afhængighed af

fysisk hjælp …
Vil du hellere købe en papirversion? Mail for info/bestilling på tina@campbell.dk og jeg svarer straks. Eller

læs mere og følg med på www.campbell.dk for (faglige) anmeldelser, uddrag og presse ...
………

”…Tinas fortælling giver stof til eftertanke. Hvorfor var der ingen fagpersoner, der så og hjalp Tina…Som
sundhedsfaglig bliver jeg ked af at høre, når det ikke er Tina, men Tinas sygdom, der er i fokus… Alt i alt en

bog, som giver stof til eftertanke – både som menneske og som fagperson”. Pia Jødal Næss-Schmidt,
sygeplejerske

”…Bogen er værdifuld læsning for alle der arbejder med omsorgssvigtede børn og familier, eller bare familier
generelt. Det er en øjenåbner der vil være værdifuld i ens fremtidige virke…” Alice Trangeled,

Sundhedsplejerske
”…en lige så stærk historie som Lisbeth Zornigs. Bør læses af alle fagpersoner der arbejder med udsatte

familier…” Lektør DBC

”… et stærkt casestudie værktøj, som giver dig god tid til at forstå og dermed handle professionelt…” Monica
Henriette Kær, Socialrådgiver og sosu assistent

”…Den handler om liv. Om tro, håb og kærlighed midt i realiteterne. Den er så velskrevet og fyldt af
sansende og fintfølende detaljer og nuancer om det oplevede men også spækket med snusfornuftige og

logiske overvejelser og refleksioner….” Lone Christensen, Pædagog og kirkesanger

”…Jeg vil bestemt anbefale bogen til andre fagfolk, mælkebøttebørn og deres pårørende…” Emma Ehlers
Nielsen, Psykolog

”…Tina er et eksempel på, at man ikke bare skal give op men blive ved med at kæmpe…” Litteratursiden,
Erling Lykke
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blomstre i miljø med druk, vold, misbrug, og alvorlig sygdom.
Samtidig også en finurlig og underfundig beskrivelse af svigt og

kærlighed til alle de andre samt til sig selv, med respekt og udvikling
til trods.

Drømmen om kærlighed i sit liv hjælper Tina igennem den ene
chokerende udfordring efter den anden.

Mælkebøttebarn i blomst er en gribende beskrivelse om, hvor meget
styrke og tro der skal til for at få alt det, man end ikke havde turde
drømme om. Den er langt mere end mælkebøttetemaet, da dette kun

er en lille del af bogens tema.

Bogen der startede som ganske almindelig dagbog som bearbejdelse
af voldsomme oplevelser, er nu blevet omskrevet til en inspirerende

roman med historiske perspektiver og levende citater.
Bogen går dermed helt ind under huden på enhver læser, som ikke

kan undgå at blive rørt og forundret.

Mælkebøttebarn i blomst handler også om: Omsorgssvigt, gigt,
livstruende sygdom, forældrehandicap, børnehandicap, samspil
mellem og med pårørende og kommunen, samt den umiddelbare

afhængighed af fysisk hjælp …
Vil du hellere købe en papirversion? Mail for info/bestilling på

tina@campbell.dk og jeg svarer straks. Eller læs mere og følg med
på www.campbell.dk for (faglige) anmeldelser, uddrag og presse ...

………

”…Tinas fortælling giver stof til eftertanke. Hvorfor var der ingen
fagpersoner, der så og hjalp Tina…Som sundhedsfaglig bliver jeg
ked af at høre, når det ikke er Tina, men Tinas sygdom, der er i
fokus… Alt i alt en bog, som giver stof til eftertanke – både som

menneske og som fagperson”. Pia Jødal Næss-Schmidt,
sygeplejerske

”…Bogen er værdifuld læsning for alle der arbejder med
omsorgssvigtede børn og familier, eller bare familier generelt. Det er
en øjenåbner der vil være værdifuld i ens fremtidige virke…” Alice

Trangeled, Sundhedsplejerske
”…en lige så stærk historie som Lisbeth Zornigs. Bør læses af alle
fagpersoner der arbejder med udsatte familier…” Lektør DBC

”… et stærkt casestudie værktøj, som giver dig god tid til at forstå og
dermed handle professionelt…” Monica Henriette Kær,

Socialrådgiver og sosu assistent

”…Den handler om liv. Om tro, håb og kærlighed midt i realiteterne.
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Den er så velskrevet og fyldt af sansende og fintfølende detaljer og
nuancer om det oplevede men også spækket med snusfornuftige og
logiske overvejelser og refleksioner….” Lone Christensen, Pædagog

og kirkesanger

”…Jeg vil bestemt anbefale bogen til andre fagfolk, mælkebøttebørn
og deres pårørende…” Emma Ehlers Nielsen, Psykolog

”…Tina er et eksempel på, at man ikke bare skal give op men blive
ved med at kæmpe…” Litteratursiden, Erling Lykke
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