
Slo an tonen med
Sissel i TV-studio

N y t t m a g a s i n  f r a  d e  g l a d e  P r o f f e n e  i  B e r g e n  -  2 0 0 4

“Proffene” er et orkester med 11 medlemmer der 8 er mennesker med
psykisk utviklingshemming. Vi har siden 1988 forsøkt å glede folk i alle

aldre ved våre opptredener. Responsen fra media og publikum er
overveldende. Les mer om Proffene i dette magasinet. 

- En scenevant gjeng, sier Rune Larsen etter Proffenes opptreden i NRKs 
TV-studio sammen med Sissel kjyrkjebø.

Se side 5
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Økonomi er stadig et
problem for oss! Det
offentlige har sviktet, og
det private næringsliv har
heller ikke gitt oss mange
bidrag. 
Vi har mange planer for
vår drift videre, og vi
trenger mer midler for å
sette disse ut i livet.

For tiden er det et stort
prosjekt ved Bergens-
skolene vi holder på med.
En skoleforestilling om
utviklingshemmede sin
hverdag, og hvordan disse
kan være en ressurs for et
samfunn. (se også mer
om dette senere).
For oss i Proffene er det
viktig at den musikken vi
lager kommer ut til folk.
Tekstene vi skriver kan
kanskje gjøre noe med
holdninger i det norske
samfunnet? Kanskje kan
de får folk til å stoppe opp
i en travel hverdag og
tenke over sitt eget liv? 

Cden fra 2002 ,
”HANDSFREE” har fått
meget gode tilbake-
medinger!  
Vi oppfordrer folk til å
bestille denne for en

rimelig penge! 
(se annonse). Melodien
”Vinterbarn” klatret til nr.
3 på Norsktoppen, og lå
her i 9 uker!

Også dette året har det
blitt en del konserter: Vi er
nylig kommet hjem fra
Kristiansund der vi spilte
på landskonferanse i
organisasjonen: ”Ups and
Downs”. Dette var meget
hyggelig, og folk gav
uttrykk for at de likte det
de hørte.
Vi har også vært en tur i
Danmark. Her planlegger
vi en ukes turne i august -
04.

Vår årlige storkonsert i
Grieghallen gikk av 
stabelen i november. Her
var det fullt hus og stor-
mende jubel. Som gjester
hadde vi Hungry John og
Atle Johannessen som
spilte blues. Amatørene
gjestet oss også. Det
samme gjorde Bien med
sitt flott trekkspill.

Det et hardt slit å holde
en konsert,der selve
spillingen  bare er en liten
del.

– Ofte er konsertene på
kveldstid og musikkerne
må hentes rett etter
jobben. Deretter går turen
til Christiegården dag-
senter der vi får lov til å
trene og oppbevare vårt
lydutstyr og våre instru-
menter. Alt dette må så
bæres i bilene og turen
går for å hente eventuelle
uavhentede musikere. Når
vi ankommer spillestedet
må alle ta sin tørn med å
bære instrumenter fra
bilen. Vi bruker tre kvarter
på å sette opp utstyret

vårt. Endelig kan vi starte
konserten. - Slik er det å
være proffe musikere.

Proffene vil til slutt takke
alle annonsører i dette
bladet,og ellers alle som
er med og har en tro på
det vi gjør!

En god “Proffe-hilsen” til
alle bladets lesere.

For Proffene: 
Trond Nordvik.

V E L K O M M E N  T I L  

Proffenes magasin

Det har skjedd mye rundt Proffene det siste året.
Det største var  vel kanskje at vi fikk innbydelse fra
Rune Larsen om å vær med i et ”Absolutt Norsk”
program på NRK sammen med SISSEL KYRKJEBØ!
Det ble en nydelig opptreden der hun ,Cecilie og
Terje var i storslag. Hun synger som vanlig nydelig!
Mer om dette inne i bladet.

Nydelig. Proffene gjorde stor suksess i TV-show med Rune Larsen og

Sissel kjyrkjebø.
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Konferansens tittel var
”Down syndrom, og hva
så?” med undertittelen
”Utvikling av selvbilde og
identitet”.
En landskonferanse for
fagfolk, pårørende og per-
soner med  Down
Syndrom.

Kultur skulle være en vik-
tig del av konferansen, og
i  denne forbindelse ble
Proffene spurt om å delta

med kulturelle innslag.
Det mest aktuelle vil nok
være underholdning på
festmiddagen 5. mars.
Man lurte også på om
Proffene kunnen spille til
dans denne kvelden?
Hadde vi et sånt reper-
toar?

Proffene svarte ja til
denne forespørselen , og
fredag 5. mars var vi
reiseklare. 

Flyet skulle gå  08.45, så
alle måtte svært tidlig
opp. Det ble en travel
morgen!
Snøen lavet ned i
Bergensområdet og flyet
vi skulle med ble
kansellert.
Vi måtte da også
kansellere en spilling på
Dale dagsenter i
Kristiansund. Her skulle vi
ha spilt kl. 12.00. I stedet
måtte vi til Gardermoen
og ta et senere fly herfra. 

Da vi endelig kom til
Kristiansund, reiste vi rett
til en stor idrettshall der
festmiddagen på kon-
feransen skulle holdes kl.
19.00. Her måtte vi gjøre i
stand lydutstyr og sette
opp instrumenter vi skulle
bruke denne kvelden. Vi
fikk også tid til å øve i et
par timer.

Så bar det til hotellet der
vi hadde nøyaktig en time
til å skifte klær 
(og mening).
Men så bar det til
idrettshallen igjen.   
- Klokken ble 19.00 og
Proffene åpnet fest-
middagen med en halv

times konsert. (tre av san-
gene vi sang her er tatt
med i dette bladet).
Konserten ble en stor 
suksess og folk så ut som
de koste seg.  
Bakkalaoen som ble
servert til middagen ble
også en stor suksess. 
Alle i Proffene så ut til å
elske denne Kristian-
sundske (Portugisiske?)
retten.

Etter en del taler m.m.
skulle så Proffene spille til
dans. Terje hadde sett
frem til dette i mange

H Y G G E L I G  T U R

med Proffene til Kristiansund

Det skulle  arrangeres Landskonferanse om Down syndrom 2004, 4.-6. mars. i
Kristiansund.
Konferansen var i regi av Norsk Nettverk for Down syndrom, (www.downsyn-
drom.no ) med Habiliteringstjenesten i Møre og Romsdal som faglig ansvarlig
og Ups & Downs Møre & Romsdal som praktisk tilrettelegger.

Bildetekst

Bildetekst
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uker nå fordi han skulle få
lov til spille en del gam-
melpopp. – Det ble suk-
sess også her. Folk svingte
seg etter tonene , og
stemningen var høy.

Dagen etter på var vi i
konferanselokalene for å
selge våre CDer. Her mot-
tok vi mye skryt for våre
opptredener dagen før.
Mange ville også kjøpe cd.
Magny og Kari som solgte
i dag.

Lørdagen i Kristiansund
gikk også med til å se seg

om i denne vakre byen.
Litt øving fikk vi også med
oss.
Søndag ettermiddag satte
vi oss igjen inn på flyet .
Denne gangen var direkte-
ruten til Bergen ikke
kansellert.
Atter en vellykket tur med
Proffene var gjennomført
og alle musikerne hadde
fått nye og positive
opplevelser. Hvor går
turen neste gang?
Kanskje nettopp du som
leser dette har et nytt
oppdrag til oss?

1. Kem e de beste, start på P!!!
R og O de kommer no!
En dobbel F, så får du treff.!!
E og NE de kommer «te»!
Da må vi alle synge med:
Vi håper alle klarer det!

Refr.:
Da har vi: «PROFFENE»
Da har vi: «PROFFENE»
Da har vi: PROFFENE
Ja,vi er: «PROFFENE»
Ja,vi er: «PROFFENE»
Ja,vi er: «PROFFENE»

2.     Få fram humøret;sett i gang!
Vær med å syng vår lille sang!!
Hvis du er blyg og litt sjenert;
og vil ha stemmen reparert.
Da er du med på samme lag!
Rop ordet ut og ikke klag!

Refr.:   
Da har vi: «PROFFENE»
Da har vi: «PROFFENE»
Da har vi: PROFFENE
Ja,vi er: «PROFFENE»
Ja,vi er: «PROFFENE»
Ja,vi er: «PROFFENE»              

1. Kem e de beste, start på P!!!
R og O de kommer no!
En dobbel F, så får du treff.!!
E og NE de kommer «te»!
Da må vi alle synge med:
Vi håper alle klarer det!

T/M:TROND NORDVIK

[Proffene]
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Duetten mellom Sissel og
Cecilie blir et av høy-
depunktene i åpningspro-
grammet når «Absolutt
norsk» er i gang igjen. De
to synger om lille Ida, sol-

strålen som er fem år og
bundet til rullestol fordi
hun har ryggmargsbrokk.
Onkelen til Ida,
orkesterleder for Proffene
og spesialpedagog Trond

Nordvik, har skrevet san-
gen. For et par år siden
sang Sissel visen inn på
CD sammen med
Proffene. 

Trond Nordvik forteller at
lille Ida er blitt fem år
gammel og møtet med
Sissel i forbindelse med
programmet ble en stor
opplevelse for femårin-
gen. 

- Visen «Vinterbarn» er en
påminnelse om at sorter-
ingssamfunnet ikke er så
perfekt som vi vil ha det
til. Idas ryggmargsbrokk
ble ikke oppdaget i ultra-
lydkontrollen under
svangerskapet, men
hennes liv er ikke mindre
verdifullt for dem som
står henne nær. Jeg synes
denne visen også er en fin
påminning om at FN har
erklært dette året for de
utviklingshemmedes år og
har valgt mottoet «ingen
hindring». Når Proffene er
med, er det også for å syn-
liggjøre at i musikken er
det ikke hindringer for
dem som vil være utøver
på sitt nivå, sier Rune
Larsen.
(Bergens Tidende,  28/5-
03)

R U N E ,  S I S S E L  O G  P R O F F E N E  I

programmet “Absolutt Norsk”

«For vi er Proffene» synger vokalist Cecilie Tande, strekker armene i været og
tar splitthopp i pur musikkglede. Stemningen sto i studiotaket da 
sjarmørene fra Bergen hadde sitt møte med Sissel Kyrkjebø, du så dem i
Absolutt norsk.

Bildetekst

Bildetekst



[7]
[ P r o f f e n e  n r .  1 / 2 0 0 4 ]

[Vinterbarn]

G C D

1.  Du kom den kvelden alt var klart
G           C                          Am7

for deg; naturens under 
D

gikk sin gang!
G C

Men,hardt og voldsomt møtte 
D Em       C

verden deg; ja, denne natten 
D G

den ble lang!

2.  Du kom den kvelden da vi ønsket deg! 
Du skulle være frisk og sunn!
Men, skjebnens luner krysset her din 
vei; å, hvorfor skulle det skje med deg?

REFR.: G  C                D            G      Em

DU ER VÅR LILLE SKAT; FØDT EN 
C                   D

VINTERNATT.
G        C                            D Em

DU KOM SOM DEN DU VAR  
C                     D                    G

/:TIL EN MOR OG FAR:/

3.  En liten feil som gjorde mye galt; 
du måtte kjempe helt fra start!
Og vi er glad for at du kom til oss,
selv om vet at det kan bli hardt!

4.  Så vær velkommen du vår lille venn; 
du er en blomst i livets bed!
Og du skal spire og få springe ut!  
Og sol skal stråle på deg ned!

REFR.                                                                 

TEKST/MEL:TROND   NORDVIK
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N O E N  O R D  O M

Proffene

- “Proffene” ble satt i
gang som et voksen-
opplæringstiltak, men har
i den senere tid mistet en
god del av støtten vi har
hatt fra det offentlige.
Lederne driver nå videre
dette prosjektet på sin
fritid.

Proffene vil
engasjere seg i sam-

funnsdebatten, og håper
de kan bidra til å få et
”rikere” og bedre samfunn
å leve i!

Her er noen spørsmål som
vi er opptatt av :
- Hvordan kan mennesker
som er annerledes være
en styrke for et samfunn?
- Vi vil: bidra til å fremme
akseptering av de

funksjonshemmede i vårt
samfunn.
- Vi vil: være gledes-
spredere som viser at
utviklingshemmede er en
ressurs.
- Vi vil: styrke felleskaps-

følelsen i samfunnet.
-  Vi vil: vise at vi kan lære
mye av funksjons-
hemmede. 

- Vi vil: prøve og påvirke
holdninger og hvordan

disse skapes! 
Er det bare materielle

verdier som gjør oss
lykkeligere?

Samtidig vil vi
forsøke å uttrykke
en del tanker og

følelser utviklings-
hemmede går og bærer
på i forhold til hvordan de
oppfatter verden rundt
seg.

Vi har gitt ut disse
fonogammene:

”PÅ VEI MED PROFFENE”,
1991  (KASSETT)

”EN DAG”,   
1994   (CD, KASSETT)
Med bl.a.Tish
Hinojosa,USA, og Jan
Eggum.

”HANDSFREE”,    
2001  (CD)

”HANDSFREE”:
CDen ”Handsfree” er vår
andre CD. Vi har produsert
denne helt alene da plate-
selskaper ikke ville satse
på et slikt prosjekt. Etter 2
års iherdig arbeid, kan vi si
at det er blitt en variert og
helstøpt CD:  Alvor og
skjemt i en fin blanding.
Proffene har også fått
med seg en rekke lokale
artister som krydrer 
produktet. Den mest
berømte er Sissel
Kyrkjebø. Hun er med på
sangen ”Vinterbarn” som
lå 9 uker på Norsktoppen!
Proffene var også med på
hennes store konsert i
Grieghallen, nov.-01. En
stor opplevelse.
Salhusvinskvetten er også
med! Det er også: ”Reel
Ones”, Atle Johannessen,
Rune Hauge og Kjersti
Misje m.fl.

Proffene har laget en CD
som er blitt meget godt
mottatt av publikum og
medier, og er blitt en god
del spilt i radio.
Vi har ikke fått noe

offentlig støtte til CDen! 
Vi har heller ikke noe dis-
tribusjon eller råd til dyr
markedsføring. Derfor
forsøker vi oss på direkte-
salg, også for å dekke de
utgifter vi har hatt.

Proffene har lyst til å gjøre
mye i fremtiden: Nye  CD-
planer er lagt. Vi vil også
mer ut til publikum å
spille, både på Vestlandet
og i resten av Norge. Vårt
ønske er også å medvirke
til at flere utviklings-
hemmede får ta del i
band-virksomhet og
musisering. Til alt dette
trengs en bedre økonomi.

Litt mer fakta:
Proffene har i sin karriere
opplevet mye:
- Var på Norge Rundt i
1989.
- Har spilt i regjerings-
bygget og utenfor
Stortinget.
- Har vært på stor Norden-
turne.
- Har vært to ganger i
USA, bl.a. spilt på Norsk
Høstfest i 1994.
- Har vært med i Tande P -
show.
- Samarbeidet med Sissel
Kyrkjebø m.fl.
- Samarbeidet med den
amerikanske sangerinnen:
Tish Hinojosa.
- Hatt utallige konserter
og engasjert både ung og
gammel.
- Pluss mye, mye mer……

“Proffene” er et orkester med 11 medlemmer der 8 er mennesker med psykisk
utviklingshemming. Vi har siden 1988 forsøkt å glede folk i alle aldre ved våre
opptredener i inn og utland,og vi ser på responsen fra media og publikum at vi
har klart dette .Men som den kreative gjengen vi nå engang er, vil vi prøve å nå
et enda bredere publikum og sette enda flere ideer og prosjekt igang.
Vi har som målsetting  å være med på å skape et bedre samfunn ved  å endre
holdninger  til folk og ved å vise at ekte glede gjør menneskene positive!
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«PROFFENE»  HAR  LAGET
EN  FORESTILLING MED
MUSIKK DER VI TAR OPP
SENTRALE  ETISKE
PROBLEMOMRÅDER
RUNDT  BEGREPET: 
”MENNESKEVERD”!
DENNE VIL VI NÅ
FORSØKE Å OPPFØRE
RUNDT OMKRING PÅ
SKOLER M.M. I BERGENS-
OMRÅDET.

Sammen med elever fra
Tveiterås skole (for barn
med lærevansker, vil vi
forsøke å gjøre dette til en
kjekk time der elevene får
presentert problematikk
omkring folk som er
”annerledes”.  Musikk,

humor og livsglede vil
være en rød tråd gjennom
det hele!

Vårt ”hovedbudskap” er
dette:  GRADEN AV
”SIVILISERTHET” I ET SAM-
FUNN KAN MÅLES I
HVORDAN MAN  TAR SEG
AV DE SVAKESTE MEN-
NESKENE !

Her er noen andre
spørsmålsstillinger vi
fremsetter :
- Kan alle lære noe ?    
For få år siden bodde de
fleste utviklingshemmede
på store institusjoner. Her
hadde man lite eller ingen
skolegang! Nå har alle

mennesker rett på et
grunnskoletilbud!

Ikke alle mennesker klarer
seg selv i det daglige liv;
- som alle mennesker når
de er små barn.  Noen
lærer aldri for eksempel å
snakke.  Finnes det andre
måter å kommunisere på?
Tenker vi noen gang på
hvor heldig vi er som  er
ikke har funksjonshem-
minger?

Hvordan kan mennesker
som er annerledes være
en styrke for et samfunn?
- Hva er fremmedfrykt?
Hvorfor er vi redd det
ukjente?
- Er det bare materielle
verdier som gjør oss lykke-
ligere? 
- Hva er et godt liv? 
- Hva tenker vi når vi
plager andre?
-  Hva kan vi lære av
funksjonshemmede? 
- Skal alle foster med
avvik velges vekk når vi får
stadig bedre metoder til å
konstantere uregelmes-
sigheter? 
- Hva er holdninger og
hvordan skapes disse?  

Skolene skal velge noen av
disse problemstillingene
og diskutere dem i

klassen/gruppen.
Hvordan kan disse som
mennesker og gruppe
bidra til et mer medmen-
neskelig og ”varmt” sam-
funn.

Vi legger forestillingen
opp etter klassetrinn
/alderstrinn og den kan
tilpasses fra barnehage og
helt opp til høyskolenivå.
En omarbeidet forestilling
vil også bli vist på noen
eldresentre.

Det er utarbeidet et teks-
thefte , og de fleste av
sangene kan fåes på 2
ulike CDer.

”Proffene” håper at barne-
hager, grunnskoler
,videreg.skoler og
eventuelt høyskoler kan
være interessert i denne
forestillingen!

Vi håper også at vi kan få
folk til å tenke over hold-
ninger og til å 
bli bevisste på en del
etiske problemområder!
Det er ikke noen hindring
om folk ler både av og
med oss!

Med hilsen for ”Proffene”:
Trond Nordvik
Adr:Stølesmauet 2,5003
Bergen.
Tlf :55327881 
eller 41632169
e-mail:trond.nordvik
@broadpark.no
eller:trond.nordvik
@bergen.kommune.no

P R O S J E K T  R E S P E K T

mennesker - som du og jeg?

“Proffene” har laget en forestilling der musikk og holdninger er to stikkord!
De er nå aktuelle med en forestilling som først og fremst skal spilles rundt
omkring på ulike skoler. Vi tror at holdninger i forhold til funksjonshemmede
ikke kan læres ved å lese i bøker, med ved å erfare hva de kan få til og med å ha
kontakt med denne gruppen.
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Pb. 6872, Rodeløkka

0505 Oslo

K J Ø P  N Å

mens dere ennå har sjansen

”PROFFENE”S CD:
”Handsfree”

FENGENDE LÅTER MED
HUMØR,SKJEMT OG 
TEKSTER TIL ETTERTANKE!  
- MED VENNER: 
BL.A: 
SISSEL  KYRKJEBØ
- OG ANDRE STORHETER
FRA BERGENS
MUSIKKMILJØ

”Handsfree” har blitt en
spennende CD med bare
egenlagede sanger  der vi
forsøker å fortelle litt om
holdninger til utviklings-

hemmede ,  og at disse er
en ressurs i vårt samfunn.

PROFFENE vil nå tilby
denne kraftpakke av
humør og livsglede for 
kr. 150 .- pr, stk.,
FRITT TILSENDT
(OVER  5 EKS. ; KR 100.-
PR. STK.)
Salget er med på å støtte
vår neste CD!                          

“Proffene” er et orkester
med 11 medlemmer der 7
er mennesker med
utviklingshemming. De
har siden 1988 forsøkt å

glede folk i alle aldre ved
opptredener i inn- og
utland ,og man ser på
responsen fra media og
publikum at de har klart
dette. Vi har som målset-
ting  å være med på og
skape et bedre samfunn
ved  å endre holdninger
til folk og ved å vise at
ekte glede gjør mennesker
positive.

Proffene i Abselutt Norsk
,mai-03
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ALSTADHAUG
KOMMUNE

Pleie  og omsorg

P.b. 215

8801 Sandnessjøen
100,-

50,-
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- verner om verdier

DEFENCE COMMUNICATIONS

Avdeling for 
voksenhabilitering

Akershus universitetssykehus

1474 Nordbyhagen

Tlf. 67 92 78 80
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FYLKESTANNLEGEN 
I FINNMARK

Den offentlige tannhelsetjenesten i

Finnmark gir gratis tannbehandling

til mennesker med

psykisk utviklingshemming.

Henry Karlsens plass 1
9815 Vadsø

Rudolf 
Steinerskolen i Oslo

P.b. 25 Hovseter, 0705 Oslo

BERGEN RØDE KORS
Barnehjelpen

P.b. 4393, Nygårdstangen
5837 Bergen
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Bergen, Norway
Adresse; 5233 Haukeland

Haram
Industrier AS

6227 Hildre

Bydel
Gründerløkka

P,b, 2128 Grunderløkka

0505 Oslo
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Jessheim
videregående skole

Ringveien 50, 2050 Jessheim

Thor Heyerdahl 
videregående skole

Avd. Hoffsgate
Avd. Gloppe

Avd. Repbanegaten
Avd. Ahlefeldtsgate

Høgskolen i Akershus
Avd. Sykepleierutdanning

Nordbyhagavn. 30, 1474 Nordbyhagen

Høgskolen i
Akershus

P.b. 423, 2001 Lillestrøm

Kgl. Norske Marines
Musikkorps

Telefon: 33 03 31 70
E-mail:knmm@online.no

CC Vest
- Det handler om god smak

Åpent: 10-20 (9-18)
Gratis parkering.

Selvbetjent vinmonopol,
Minibank, post og apotek

www.ccvest.no

Kjørbokollen 30, 1337 Sandvika

Tlf. 67 56 57 00 • Mob. 915 35 633

e-post: amloeken@online.no

FYLKESMANNEN I
HEDMARK

Sosial og familieavdelingen

P.b. 4034, 2306 Hamar
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Norske 4H
P.b. 113, 2026 Skjetten

Tinn ASVO AS
Svadde Industriområdet

3660 Rjukan

Saltdal Kommune
Omsorgetaten

8250 Rognan

Alt i catering            Tlf. 32 23 68 88
Vasketjenester         Tlf.32 23 68 87
Monteringsoppdrag  Tlf.32 23 68 80
Gaveartikler             Tlf. 32 87 45 10
Trevare                    Tlf.32 23 68 84

Fax. 32 23 68 81

Tlf. 04040
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Stjørdal Kommune
Rådhuset

7500 Stjørdal

Furuset
Bydelsforvaltning

P.b.. 116, Furuset
1001 Oslo

SMI Skolen
Stenarmen 3 a
3112 Tønsberg

Skien Kommune
Skolekontoret

P.b. 83, 3701 Skien

B Y E N S  H U K O M M E L S E
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Høgskolen 
i Lillehammer

Service Boks
2626 Lillehammer

Sogne Produkter AS
P,b, 13, 6891 Vik i Sogn

SANDANE INDUSTRI L/L
Pb. 122, 6821 Sandane

Åseral Kommune 
Avdeling for skole, kultur og  oppvekst

4540 Åseral

Vadsø videregående skole
P.b. 610, 9811 Vadsø

Hellrud videregående skole
Wilhelm Stenersends vei 6

0671 Oslo

Lærdal Kommune
Ordføreren

P.b. 83, 6886 Lærdal

Sula Kommune
P.b. 280

6039 Langevåg

Magit og Ewald  Busses
Stiftelse Solsna

Thorleif haugs vei 14, 0791 Oslo

Fylkesmannen i Finnmark
Utdanningsaavdelingen

Damsveien 1, 9800 Vadsø

Tannlegene Børsum A/S
Jarveien 1, 1358 Jar

Tannlege Bjørn Leirpoll
Storehagen 7

6800 Førde

Kristiansund Kommune
Rådhuset

6509 Kristiansund

VOSS PRENTEVERK AS
P.b. 297, 5702 Voss
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Tannlege Ove Eriksson
Storgt. 86, 2615 Lillehammer

Rehabiliteringssenteret
Nord-Norges Kurbad

Conrad Holmboes vei 95, 9011 Tromsø

Stavanger Kulturskole
Bjerksted

4007 Stavanger

LINDÅS RØR & SANITÆR
www.lindas.rør.no

Hordaland Fylkeskommune
Barnevern og familiekontoret

Bjørnsgt. 1, 5020 Bergen

Corus Packaging Plus
Norway AS

Go Bua AS
Ørevn. 70, 1528 Moss

Sørum Kommune
Sosialseksjonen
1920 Sørumsand

Fylkestrygdekontoret i Telemark
P.b. 2861, 3702 Skien

Kjelsås Bilverksted AS
Kjelsåsveien 140

0491 Oslo

Bergen Tekniske fagskole
P.b. 1876

5817 Bergen

Hordaland Fylkeskommune
Du finner oss på internett-side

http://www.hordaland.no

GLITREKLINIKKEN A/S
Glitrevn. 31, 1488 Hakadal
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Aktiv Fritid Lauritzen
Hans Egedes vei 4

1470 Lørenskog

Apotek 1 Nestun
Pb. 124, Nestun, 5852 Bergen

KRISTIANSUND KOMMUNE
Kongens Plass 1, 6509 Kristiansund

KYSTVERKET 4. DISTRIKT
P.b. 23

8309 Kabelvåg

Bindal Kraftlag A/L
P.b. 34, 7980 Terråk

Skjerstad ASVO AS
8100 Misvær

Ranvik Arbeidssenter
Ranvik Brygge 2
3212 Sandefjord

Nome Kommune
Kulturetaten

Ringsevja 30, 3830 Ulefoss

GJØVIK KOMMUNE
Skoleadministrasjonen

Service boks 39, 2810 Gjøvik

Kjersti Scheen
Lambertsetervn. 4

1160 Oslo

SKULLERUDSTUA
P..b. 20, Bogerud

0621 Oslo

Devold AMT A/S
6030 Langevåg

Dønna ASVO AS
8820 Dønna

Lambertseter videregående skole
Cecilie Thoresens vei 6

1153 Oslo

Norske Musikklæreres
Landsforbund

HØGSKOLEN I ØSTFOLD
AVD. FOR HELSEFAG

Pb. 1409, 1602 Fredrikstad



[21]
[ P r o f f e n e  n r .  1 / 2 0 0 4 ]

ASKVOLL KOMMUNE
Skoleadministrasjonen

6980 Askvoll

Bodø Kommune
P.b. 319, 8001 Bodø

Brønnøysund Kommune
Helse- og sosialetaten

Rådhuset
8905 Brønnøysund

Vest-Telemark Pedagogisk 
Psykologisk Tjeneste

P.b. 43, 3836 Kviteseid

Nedre Eiker Kommune
Ordføreren

3050 Mjøndalen

NSB Gods Bergen
P.b. 4224  Nygårdstangen, 5837 Bergen

Asfalt og maskinutleie AS
Thunes vei 183, 5234 Garnes

Politihøgskolen
Slemdalsveien 5, 0301 Oslo

Rendalen Kommune
2485 Rendalen

RAINBOW HOTEL STEFAN
Rosenkrantzgt. 1, 0159 Oslo

Gaular Kommune
6973 Sande i Sunnfjord

Askim Kommune Helse og sosialetaten
P.b.C, 1801 Askim

TROMS ARBEIDERPARTI
9291 Tromsø

N O R S K  L Æ R E R A K A D E M I
P.b. 74 Sandviken, 5812 Bergen

BDO Revico Bergen
P.b. 120 Nesttun, 5852 Bergen

ØRLAND KOMMUNE Helse og omsorgsetaten
7130 Bromstad

Øijord & Aanes Entrepenørfprretning AS
8607 Mo i Rana

Bekkevold
Norderhovsgt. 15, 3510 Hønefoss

ØRLAND AMBULANSE
Pb. 124, 7129 Brekstad

Frisørkjelleren Åse Husevåg
Gt.1 nr 11, 6700 Måløy

BØNDERNES REGNSKAPSKONTOR
6470 Eresfjord

LEIRFJORD KOMMUNE Oppvekst og kultur
8890 Leirfjord

Bærum Kommunale Musikk og Kulturskole
Pb. 81, 1301 Sandvika

Bergen Indremisjonsavd. Aldershjem
Vestre Muralmenning 15, 5011 Bergen

SETERDALS FRISØRSALONG
P.b. 71, 1921 Sørumsand

NORWEGIAN HOLDING AS
P.b. 744, 5807 Bergen

Bergen Artistbyrå AS
Nordbø 11, 5009 Bergen
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Cargo Net AS
P.b. 4224 Nygårdstangen, 5837 Bergen

Vefsn Kommune
Rådhuset, 8654 Mosjøen

ALSTADHAUG KOMMUNE Fritidskontoret
8805 Sandnessjøen
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[Syng min sang]

C               G                                                        Am    

KOM OG SYNG MED PÅ MIN SANG !  

F                           Dm                                                  G

KOM OG SYNG MED PÅ MIN SANG !

C               G                                                        Am 

KOM OG SYNG MED PÅ MIN SANG !  

F                   G                                     G

KOM OG SYNG MIN SANG !

1.  JEG HAR TANKER SLIK SOM DEG. 

JEG VIL HA FRIHET SLIK SOM DEG!

JEG HAR EN KJÆREST SLIK SOM DEG!

JEG HAR BEHOV SLIK SOM DEG!

2.  VI KAN GÅ SAMMEN DU OG JEG.

VI KAN SNAKKE SAMMEN DU OG JEG.

VI KAN BLI VENNER DU OG JEG.

VI SKAL VEL DEN SAMME VEI?!

LALA…………………………

REFR.:

C                                F                           G                           Em          Am   

JA, EG HAR VANSKELIG FOR Å PRATE,             

F                                           C                                                  G

FORSTÅR IKKE ALT – FÅR IKKE FORTALT :

F                        G                                            Em   Am

AT JEG LIKER SÅ GODT AT DU ER HER. 

F                                              C

JEG ER KANSKJE SÆR ,

F                                      G

MEN JEG HAR DEG SÅ KJÆR !!

3.  JEG HATER EN DEL TING SLIK SOM DEG.

JEG ELSKER Å BLI ELSKET SLIK SOM DEG.

JEG HAR MINE FEIL, JA, SLIK SOM DEG.

OG OFTE SÅ SIER JEG  , NEI !

4.  VEIEN VI GÅR DEN ER SÅ LANG ,

SVINGET OG LEI, MEN DEN ER LANG .

VI MORER OSS MANGEN EN GANG .

VI SYNGER SAMMEN EN SANG!

REFR.

LALA……………………

TEKST/MEL. :Trond  Nordvik
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