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PRÆSENTATION	
Jeg er uddannet cand.mag. og har i mange år drevet selvstændig virksomhed 
med fokus på formidling, både skriftlig og mundtlig.  
Som menneske er jeg engageret, har god energi, stor empati og et særligt 
blik for de unge, der falder lidt uden for rammen. Det er grunden til, at jeg 
fik ideen til et udskolingsprojekt rettet mod de elever, der har svært ved at 
finde mening i skoledagen.  
Jeg er vant til at kommunikere med mange forskellige typer mennesker og 
på alle niveauer og har nemt ved at etablere positive relationer også i et kort 
møde.  
Jeg er en holdspiller, der altid bidrager aktivt i enhver sammenhæng, både 
fagligt og socialt, og jeg trives godt med at veksle mellem at arbejde 
selvstændigt og være en del af et team.  
 

UDDANNELSE 
Københavns Universitet, cand.mag. i engelsk/fransk (1996) 
 
ERHVERVSERFARING	
Siden 1996 har jeg drevet selvstændig virksomhed som journalist, forfatter, 
tekstforfatter, oversætter, iværksætter/projektleder.  
Som journalist skriver jeg bl.a. artikler og pressemeddelelser.  
Som forfatter skriver jeg dels egne bøger og dels bøger med og for andre.  
Som tekstforfatter laver jeg virksomhedspræsentationer og advertorials, 
pressemeddelelser, hjemmesidetekster, nyhedsbreve, o.a. 
 
I 2013 opfandt og implementerede jeg sammen med Brian Laudrup og Lars 
Høgh ”Akademiet Fodbold Fulton – et udskolingsforløb med fodbold som 
omdrejningspunkt”. Forløbet kører på 8. år i Gentofte Kommune og udvides 
fra skoleåret 2021/22 fra ét til tre forløb. Jeg er fortsat tilknyttet som 
projektleder på konsulentbasis på samtlige forløb.  
Læs mere på www.fodboldfulton.dk. 
 
TILLIDSHVERV	
Næstformand, Hellerup Idræts Klub (håndbold) 
Holdleder for to håndboldhold og et fodboldhold, 2002- 
Domsmand, Østre Landsret 2012-2018 
Medlem af opgaveudvalg i Gentofte Kommune 2018 og 2020 
Medl. Venligboerne i Gentofte, frivillig kontaktperson for flere flygtninge	
	
FORFATTERSKAB	
Lad mig være, forskruet (2019) – om at være ung og psykisk syg 
Forklædt som normal (2014) – om at være ung med ADHD 
Next Step, kvinde – fra skilsmisse til overskudsalder (2007) 
Jeg skriver ligeledes store virksomhedsbiografier om familievirksomheder i 
flere generationer; bl.a. DFD og Interdan, og ghostwriter/redigerer bøger. 	
 
 

 
 
 
KOMPETENCER	
Sprog: engelsk, fransk (flydende 
skrift og tale) svensk (flydende 
tale), norsk, tysk, spansk, 
nederlandsk (godt kendskab)  
	
Rutineret bruger af Word, Excel, 
PowerPoint, Teams, Zoom 
 
Erfaren bruger af sociale medier 
også professionelt; Facebook, 
Instagram, LinkedIn	
 
Erfaring i at lave 
hjemmesider, video og 
informationsmateriale 
 
PERSONLIGT	
Mor til tre døtre (17, 19, 29) 

Spiller fodbold og håndbold 
Bosat 5 år i fransktalende 
Bruxelles (marketingchef i 
amerikansk IT-virksomhed) 
Bosat i USA i 1 år (stud.) 
 
Modtager af Gentofte 
Kommunes Initiativpris 
2020 for Akademiet 
Fodbold Fulton 
 


