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Marte Halås Anyan
født 10.03.1991

 
Utdannet Musikkterapeut ved Griegakademiet i Bergen. Har jobbet som
musikkterapeut hovedsakelig i Barnevernet, skoleverket (ungdomsskole
og VGS) og tilrettelagte fritidstilbud for ungdom som sliter med psykisk

helse.
 

Marte jobber med musikk som verktøy sammen med barn og unge for å
fremme motivasjon og økt selvfølelse, bidra til positive opplevelser og

sosiale relasjoner. Musikkverksted legger til rette for at barn kan få
utfolde seg kreativt, lære nye ferdigheter, være i samspill med andre,

samarbeide, lytte, bli hørt, bevisstgjøring rundt egne valg og sin rolle i en
gruppe, og gir dem mulighet til å øve på bli en stemme i

beslutningstaking.
 
 
 
 



Elise Ripe Fuhre 
Født 03.06.2001 

Student på musikklinja Heimdal og starter på LIPA Paul Mc Cartney skolen i Liverpool til høsten 
Musiker og låtskriver/ Idol deltaker 2018 

Kunstner med utdanning hos Øivind Sand 
Barnehage assistent 2018 

Norges turne med utstillingen: "Kvinners Styrke" i 2019
www.elizrf.com



Ingunn Ripe 
født 22.10.1973

 
Leder for Vitam Focus Norge og grunnlegger av organisasjonen i 2018. 

Utdannet Tannteknikker med viderutdannelse innenfor odontologi. 
Høyskolelærer med undervisning i spesialfelt, samt forsker på NTNU i arv og miljø. 

Utdannet i dermatologi på høyskolen i Oslo. 
Arbeidet som frivillig i UNESCO siden 1992. Speider leder i 25 år i KFUK. 

Studert kunst i Polen, Lichtenstein, Danmark og Norge. Film musikk skaper og opera sanger. 
Meditasjons lærer i 22 år med spesialfelt for barn og unge.



Maria Knoph Grønn-Nielsen 
født 30.09.1985

 
Utdannet ved Høgskolen i Bergen 2010

Bachelor i fokehelsearbeider med ernæring og fordypning i psykisk
helse og fysisk aktivitet som forebyggende faktor.

Rettet mot barn i idrett og skole.
Utdannet ved Naprapathøgskolen i Stockholm 2015

Dr. of Naprapathy med spesialisering i muskel og skjelett systemet.
Miljøterapeut i helse og omsorg/barnevern.

Avdelingsleder i Vitam Focus Bergen



Merete Crovo Hagen
født 12.11.1972

 
Jeg har jobbet som logistikk medarbeider mot industrien i 18
år og som prosjekt koordinator i oljebransjen i 9 år. Har i alle
disse årene ogdå vært med på å organisere sosiale samlinger

for både mine kollegaer og deres barn. 
Har jobbet som vikar på skole og sfo assistent. Har nå begynt

i ny jobb som planlegger.
Har alltid vært glad i å gå på tur, trene og danse

zumba.»Vikar på skole og sfo assistent. Arbeidet som frivillig i
mange år. 

 Bakgrunn fra fotballag, dansing og skolekorps. Mye erfaring
med å aktivisere barn. Kursholder for barn og voksne innen

strikking.
 
 



Emilie Aanestad
født 27.09.2002

 
Studerer 3.året ved Tertnes vidergående skole i Bergen.

Har drevet med idrett og musikk siden 2 klasse på barneskolen. Har vært
fotballtrener på Tine fotballskole, og danseinstruktør for barn i Flaktveit IK.

Alderstrinn 2 - 7 trinn.
 Danseinstruktør kurs igjennom Dans uten grenser i regi av Bergen kommune. 

Underviser i dans for 3 - 5 klasse.
Baker mye i fritiden for salg og for frivillighet.



Stephen Anyan 
Født 17.04.1992

 
Miljøarbeider fra Ghana

Bred bakgrunn innen idrett, personlig trening, basket, fotball og dans. Jobbet mye med barn i hjemlandet.
 

 



Eivind Ripe Hansen
 

Født 27.10.2003
Ferdig med Vg2 i datateknologi og skal videre på NTNU til høsten for å studere til dataingeniør 

Natur og miljø i 2 år på Videregående
Speider i 5 år KFUM

Kunstner med egen utstilling på Norges turne i regi av Trafo.no i 2020
Aktiv friluftsmann



Bente K. Grønn-Nielsen
født 12.04.1956

 
Spesialpedagog med utdanning fra Universitetet i Bergen og Norsk

Lærerakademi (1998) 
Videreutdanning i Lese- og skrivevansker fra Høyskolen i Bergen

(2003) 
Helsepedagog og spesialpedagog fra Marjatta Seminarium i

Danmark (2009) 
Arbeidet med spesialundervisning og tilrettelagt undervisning for

elever fra 1. til 10. kl ved Steinerskolen i Bergen ( 1998 - 2007) 
Har siden 2007 arbeidet som miljøterapeut ved Stiftelsen

Virksomheten Helgeseter. 
Helgeseter er hjem og arbeidstilbud til psykisk utviklingshemmede.

For tiden arbeidsleder på Toveverkstedet.


