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June Baarøy Myhrstad
Musikken er en viktig del av meg. Jeg elsker å synge, spille og lage musikk. Jeg er også 
musikklærer, og det er stort å kunne gi musikk og spre musikkglede videre til andre – både 
barn og voksne. Musikk og ord kan treffe en dypt i sjelen, og jeg er svært takknemlig for å 
få arbeide med dette som er så meningsfylt og gir så mye tilbake. 

Jeg skriver musikk for liten og stor, og har skrevet sanger for ulike besetninger. Jeg holder 
også konserter hvor jeg fremfører egen og andres musikk. I mitt daglige virke underviser jeg 
dessuten i sang og pianospill, er kordirigent og kantor. Jeg er i tillegg pedagog ved ulike 
musikkfag på høgskoler. Du kan lese mer om meg og det jeg driver med på hjemmesiden 
min: www.junemusic.no

Tone Marie Roren 
Jeg skriver for å bli glad, og for å glede deg. Jeg skriver for å ha det morsomt, og for å more 
deg. Jeg skriver for å forstå. Jeg skriver for at det vakre i meg skal vokse, og for at jeg skal 
kunne se det vakre i deg. Mest av alt skriver jeg for å øve meg i å tenke med hjertet, fordi jeg 
tror at det er hjertet som tenker best. 

Jeg har skrevet fire bøker for voksne, og én for barn. Du kan lese litt fra bøkene på 
hjemmesiden min: www.roren-i-ord.no

Bjørg Thorhallsdottir
Jeg elsker livet, og jeg elsker det å leve. Jeg lager bilder for å minne om det fine i livet, for å 
være tilstede og elske. Elske seg selv, elske jorda, elske øyeblikkene og elske hverandre. Om 
man elsker livet, så er det fordi man tør å lytte til hjertet, og hvis man lytter bare til hjertet sitt, så 
vet man alltid sannheten, og bruker du hjertet ditt som GPS, så kommer du alltid til et godt sted 
på livets vei.

Jeg har skrevet fire bøker, to for barn og to for voksne, jeg har illustrert en haug og hatt 
massevis av utstillinger i innland og utland, jeg har utsmykket kirker med glassmalerier, kontor 
med malerier, hotell med mosaikk, svømmehaller med skulpturer og himmelen med tusenvis av 
hjerteballonger under hjertefred arrangementet mitt. Jeg føler meg som verdens heldigste, som 
kan få lov til å dele mitt kjærlighetsbudskap med deg. Jeg har masse mer på hjertet, så om du 
vil se: www.bjorg.info / www.hjertefred.no
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