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Arbejde
2019 –  Researcher, DR-Danmarks Radio - Livsstil & Fakta; primært tilknyttet dokumentarserien ’Danskere på de seks  
  kontinenter’ med Anders Agger (premiere p.t. udskudt til medio 2022 pga. coronaen).

2019 –  Vågen brandvagt på det kommunale plejecenter Mariebo i Tversted. 

2015 – 19 Koordinator, PR-, kirke- og kulturmedarbejder, Lindholm Sogn. Ansvars- og arbejdsområder: Arrangementsudvik- 
  ling, planlægning, formidling, koordinering og gennemførelse af aktiviteter.

2012 – 16 Freelancejournalist og -fotograf, ugentlig klummeskribent hos Nordjyske Medier. 

2011 – 14 Assistent i Kirkens Korshærs varmestue i Nørresundby. Ansvars- og arbejdsområder: Nærvær, varme og omsorg  
  for samfundets udsatte; madlavning, rengøring.

2003 – 11 Lærer på Horne Efterskole. Initiativtager til skolens billedkunstlinje og senere også kulturlinjen horneXplorer, der  
  hvert år rejser til Afrika. Underviste i dansk, engelsk, billedkunst, kristendom/religion og samfunds- og kulturfor- 
  hold. Stod også for aften- og weekendaktiviteter og -tilsyn og var hvert år kontaktlærer for 10-12 elever. 

2002 – 03 Dansk-, engelsk- og billedkunstlærer på Rovvig Efterskole, Mors. 

2001 –  International foredragsvirksomhed.

Uddannelse
2016  Folkekirkens projektlederuddannelses projektstyringsmodul; analyse- og styringsværktøjer, kommunikationsplan,  
  organisering, gennemførelse og evaluering.

2013 – 14 Kirkens Korshærs grunduddannelse; kristendom, diakoni og sjælesorg, personlig kommunikation, psykisk syg- 
	 	 dom	og	misbrug,	konflikthåndtering	i	teori	og	praksis.	

2012  Almen fødevarehygiejne,	Obligatorisk	certifikatuddannelse,	Type	A.

2002  Læreruddannet professionsbachelor, B.Ed., Skårup Statsseminarium med linjefagene: Dansk, billedkunst, engelsk 
  og kristendom/religion. 

Arbejder hjemmevant i både Officepakken,	Adobe	InDesign	CC	og	Pinnacle	Studio	23	Pro.	Ressourcestærk,	målrettet	og	nyska-
bende producent af indhold til SoMe. 

Frivilligt arbejde
2020 –  Medlem af bestyrelsen for Horne Beboerforening.

2016 –  Medlem af Historisk Forum under Mission Afrika.

2014 –  Fotograf og PR-mand for den årlige, internationale fodboldturnering Slagter	Winther	Cup, Horne KFUM.

2003 – 20 Medlem af bestyrelsen for Danmarks Billedkunstlærere,	Kreds1,	Nordjylland.	Content	manager,	forfatter	til	flere 
  artikler i ’Billedpædagogisk Tidsskrift’.

2000 – 02 Medlem af Vor Frue Sogns menighedsråd, Svendborg. 
 

Privat
1998       Gift med Liza Wendelboe Bøcher. Sammen har vi Julie på 16, Benjamin på 14 og Martin på 11. Liza er lærer på  
  Hjørring Ny 10. og kreativ leder og underviser i Hjørring Ungdomsskoles ’Visuelle Værksted’.

1996 – 97 Jordomrejse fra Rusland og Sibirien til bl.a. Kina, Tibet, Nepal, Indien, Indonesien og Australien. Har siden rejst eks- 
  tensivt i Nigeria, Uganda, Tanzania og Libanon.

Desuden donaldist og indehaver af verdens ældste med sikkerhed datérbare longjohn; holder af at optage og redigere video og lave 
konceptuel	kunst;	nyder	en	solnedgang,	en	god	film	og	en	mørk	øl	ligeså	meget	som	at	rejse	og	fortælle	historier.	 

Født i Aalborg, 11. oktober 1973.
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