
INSPIRASJON



Melodi 1

§ Tegn store sirkler med 
armene foran kroppen

§ Rull med skuldrene
§ Lag store sirkler skiftvis

med hver arm
§ Hev og senk skuldrene
§ Lukke og åpne brystet

§ Reise og sette seg på stolen
§ Roing 
§ Skyt rygg som en katt
§ Rotasjon med armene i kors
§ Sidebøy med arm over 

hodet 
§ PUST med magen, rist 

armene og lag en stor sirkel 
til slutt.

Melodi 2

sluMelodi 4

Melodi 3
§ Plukke epler i treet: 

høyt, foran og lavt
§ Bicepsbøy
§ Strekk høyt opp og ned til 

motsatt side med hver arm
§ Sving med armene
§ Bøy og strekk fingrene

startslutt

Gå på stedet

Gå på stedet

Gå på stedet

§ Gå på stedet
§ Tå og hælløft
§ Strekk og bøy knærne
§ Sidesteg
§ Høye kneløft

Gå på stedet mellom 
hvert vers

Trimhjul

Musikk på Spotify
Program på YouTube
Last ned fra medlemssiden



Såpebobler



Tegne portretter



Tegne etter figur 



Aqua Paint



Bokser



Velkommen til oss



Skrive navn eller hilsener



Forklær





Mutter



Badesalt



Erindringsrom



Planlagte besøk hjemme



Hund på besøk



Gå på besøk til hverandre 



Hawaii fest – Tema fest



Fotoprosjekt



Fotoprosjekt



Livsark eller fotobøker

 

 

    

 

Mitt navn er Edith Hansen. 

Jeg er født 24. oktober 1941 i Stavanger. 

 

Min mor het Klara og hun var prestedatter fra Jelsa i Ryfylke. De var 8 søsken i flokken og 

min mor var den yngste og hun gikk på husmorskole i Stavanger der hun traff min far. 

Han var fra Mandal og jobbet i jernbaneverket. Han likte å samle mynter og var alltid i godt 

humør. Min mor var veldig god å lage mat og til å gjøre håndarbeid. Hun lærte meg og 

søsteren min, Mari, å brodere og strikke. 

 

Vi spilte mye musikk hjemme. Trekkspill og piano. Min beste venninne het Sonja. Vi gikk i 

samme klasse på kampen skole. Vi lekte mye med dokker og likte å gå på ski og skøyter. 

 

Jeg traff mannen min Edwin på biblioteket. Han var flere år eldre enn meg, men smilte så 

godt når han så meg. Vi bodde på Missionsveien i Stavanger i mange år. Han døde i 2005 og 

er et stort savn i mitt liv. 

 

Vi fikk Karina sammen. Hun bor i Porsgrunn med sin mann John. De driver en klesforretning 

sammen og lever et aktivt liv med sønnen Pål. Han er 16 år. 

 

Min favorittinteresse når jeg var ung var å lese og skrive. Jeg ville gjerne bli forfatter, men 

valgte det trygge og utdannet meg til apotekerassistent. Jeg liker stadig å dikte og finne på 

historier. 

 

Interesser: 

Musikk er en stor interesse: Jens Bok Jensen, Beatles, Elvis, barnesanger 

Å reise, vi hadde bobil (Bobbi) og reiste rundt i Europa 

Friske blomster, urter og  homeopati. Vi hadde stor kolonihage. 

Male akvarellmaling 

Å løse Sudoku  

Se på gamle film og tv programmer (Fleksnes, Dacapo, Sound of Music, Mr bean) 

Min livshistorie

Edith

Min livshistorie

Edith



Tv regler / Husregler

TV fri sone?

TV tider?

TV stue?



Kino / film med pårørende



Lille trille



Velværetralle
Spille-tralle
Hobby



Lage presanger 
(Filt, perler, strikke, blomsterdeko, kort)



Slipe en smørkniv



Filte blomster / brystnål





Kirkens bymisjon

Legg opp 30 masker
på pinn nr 6

Strikk 4 garnnøster 
per skjerf
150 cm langt og 20 cm bredt

Enklere blir det 
ikke!



Laminere «Fader vår» /aftenbønn

Les hver kveld



Tante og Elvis


