
SURE 
SAKER
MED  P R O F F E N E



KARI HANSEN       
rytme- instrumenter og litt vokal 
Vårt eldste svingende medlem : 60 +

MAGNY  HJELME
synth. Og litt vokal. Tonene kommer rett 
fra hjertet (og fingrene).

ANNE SKÅLEVIK  
trekkspill  og rytmeinstrumenter. Solide 
rytmer og trekkspill-håp.

TORILL NILSEN
rytme- instrumenter og trekkspill. 
En ekte fyllingsdals-jente.

CECILIE TANDE  
sang og rytme- instrumenter . 
Vår hovedvokalist. Alltid -(nesten) 
-blid og glad. Splitthopper!

ROALD ISACHSEN   
synth. Solid med tangentene 
og oppsett av lydutstyr.

TERJE THUNES
trommer og koring. Alltid på ”hugget”!!

BJØRN KRISTIANSEN 
rytme- instrumenter og litt vokal. 
Beste på lange avsutninger.

TROND NORDVIK
gitarer ,banjo, koring og godt humør. 
Skriver sangene våre. Må holdes i ørene.

BÅRD NORDVIK 
spiller bass og kan mange unoter.

PROFFENE



Mennesker med utviklingshemming er en ressurs 
i et samfunn! Ved å leve i et fellesskap blir vi på-
minnet om verdier som kanskje er de viktigste for 
menneskenes eksistens og velferd :Kjærlighet og 
omsorg for andre!
Ephemera korer (Ingerlise på snakkepartiet) og 
Marvin Dykhuise fra Austin, Texas spiller sologitar. 
Proffene gjør resten : Det må jo bli bra!!!! 

Strange people
1. Gliding through the time -  Following the line. 
We hear the sound of love 
around.
Listen to the winds; it’s here it all begins: Whis-
per in your ear; have no 
fear!

Refr.
There are some people who can guide you 
through. If you let them show you the way.
Come and hear the sound of the “Strange 
people”! And you will open up  your heart. 
Maybe have a brand new start?

2. Following the sun; you will have some fun. 
Make some noise - make a choice!
Humour, laugh and cry – until you nearly die. 
Feel alive – with this magic drive!

Refr.

Solo-part:
We are a part of the human raze, and we do 
have the same needs and feelings as you!  
We can also show you a way into a mysterious 
world!
Let us guide you into a place where love and 

care for each other are the main things.
Listen to your heart and join us on the journey 
towards a better world for you – me – and all the 
people on earth!   

4. Leaving thoughts behind – tell me what you 
find. Lend your hand, -till your new-won friend.
Its easy let it go – come and let it show. You 
have found – the oldest sound!

Refr.

T/M:TROND NORDVIK
Tittelsangen vår :opp på bordet og dans!! 
(Legevaktens nr. :113)

Sure saker
Lalalalala……..
1. Jeg liker raske biler, du liker og ro fred!
Jeg går på fest med striler; du få´kkje  
Være med !

2. Jeg liker regn og skyer, du liker sol og vind.
Jeg liker våte byger og dråper på mitt kinn.

Refr.:                     
Men vi er glade i hverandre; 
Det er hva som teller!
Vi er nok forskjellige, men jeg er glad i deg;
Og du er glad i meg!!

3.  Jeg hater gamle blader, du liker lese dem.
Du hater når jeg bader og løper naken hjem!



4.  Du elsker sure saker, jeg elsker snop og søtt.
Du vil ha eplekaker; da ser jeg kanskje rødt!

Refr.
5.  Jeg liker store hunder, du liker mus og slikt.
Jeg elsker ta små blunder; det ville du ha likt!

6.  Nei, jeg liker stå opp tidlig, og du liker sove 
mer. Jeg liker se på tv, mens du kjøper nye kler.

Refr.
La la la…………..   Dai,dada,dai...................
T/m : trond nordvik

En sang som handler om at holdninger må be-
arbeides hele tiden! Denne sangen var med på 
vår første kassett(1990). Denne klatret til nr. 2 
På hordalandstoppen (nrk) i 1990.
Rune hauge varter opp med mesterlig 
Dobro-spill. Det er terje som spiller synth. 

Skyene driver
1. Det er vanskelig å være slik som andre.
Når jeg ikkje kan forklare det jeg vil.
Og det hjelper ikkje prøve å forandre;
For jeg er meg sjøl; og tvers igjennom snill!

2. En dag reiste vi på tur for å fiske.
Med var folk jeg hadde lært å stole på.
Det var koselig, men brått så ble vi triste;
For jeg ble levert; de andre måtte gå!

Refreng:
Skyene driver sakte. Og en dag vil det grå bli 

blått! Men den holdningen de overrakte;
Kan jeg ikke med mitt store sinn forstå!

Kanskje andre folk kan lære av min skjebne!
Kanskje blir de andre spurt hva de vil ha!
Det er godt å være nære sine egne!
Gamle venner gjør meg varm å trygg og glad!

Refreng.

Tekst/mel:trond nordvik

Det er ikke lett å være politiker, men de har gjort 
mange merkelige avgjørelser mht. mennesker med 
utviklingshemming. Når politikerne blir presset fra 
mange sider er det de svakeste gruppene i sam-
funnet som får lide. Husk at et samfunns styrke 
kan måles i hvordan de tar seg av de svakeste.
Arve Håland spiller på en-rader (trekkspill) og 
Bucky´en el-gitar/slide-gitar.

Politiker
1. Jeg er politiker!!  Jeg er en viktig person!
Jeg er politiker!!  Jeg kan styre en nasjon!!
Jeg bryr meg ikke om; at jeg kanskje er dum;
Fordi jeg lover, - bryter løfter som en vill syklon!

Refr.:
Fler vil ha mer, mer vil ha fler !! Ja ,alle vil ha 
penger til å kjøpe det de trenger!! Fler vil ha mer, 
mer vil ha fler !! Kan du hyle høyt i kor så får du 
penger fra i fjor !!

2.   Kan du si ja eller nei???  Tja, det  vet ikke 
jeg. Er du blitt slem eller grei?;  Jeg må velge en 
vei!! Liker du makt eller ei??; Ikke tøys mer med 



meg;   ellers blir jeg sur og snakker ikke mer 
med deg!!!!!!!

Refr.

3. Jeg er politiker !!; Det er en vanskelig jobb!
Jeg er politiker !!; Bare kall meg en snobb.
Jeg er politiker !!; Jeg tror jeg følger godt med;
Men jeg ser vel kanskje bare det som jeg vil 
se !!!

Refr.
Bla bla   bla.............................. 

T/m: trond nordvik

Vi har en stor drøm: At folk vil høre på det vi har å si. 
-Det angår deg! Ta oss på alvor! Sett deg ned 
og lytt!  Pytten på bass.

Drømmen
1. Jeg vil du skal høre, hva jeg nå vil gjøre; 
be deg stille sitte ned !
Ja, jeg vil si deg noe om vår lille klode; om 
hvordan vi har det her !

2. Jeg har blitt ertet mye. Ingen tok seg 
bryet;med å knyte vennskapsbånd.
Jeg er vel spesiell, men alltid helt meg selv: jeg 
vil så gjerne være med !

Refreng:
Alle mennesker er helt ulik, og så er vel alle helt 

unik ! Kom og rekk meg handen sett deg ned i 
sanden; hør hvor vinden stilner Bort . 

3. Dagene er harde: mye skal vi klare 
- kan du stoppe opp og se? 
Så kan du akseptere? – Får vi til litt mer?
- Kanskje begge får det fint?
 
4. Jeg har mange drømmer, men de fleste 
stønner når jeg sier hva jeg vil.
Lær deg til å lytte; kanskje får du nytte: 
av å høre på min sang !

Refreng:
Alle mennesker er helt ulik, og så er vel alle 
helt unik ! Sammen kan vi glede; skape verden 
bedre ; To små skritt for felles sak !

Tekst/mel :trond nordvik

Hva er det ingen vil innrømme at de er avhengige 
av?? Hva virker oppkvikkende, sløvende og opp-
lysende på en gang? Hvem er sjefen i huset? 
Ephemera korer nydelig også her. Marvin Dykhuise 
fra Austin, Texas spiller el.gitar .

Tv-Tv
1.  Tv-tv-  : eg må jo alltid se  det,
Åh-tv -;  eg er så glad i deg !
Tv-tv-: eg vil se deg mere;
Åh-tv -; du er så god og grei !!

   A)  eg slår deg på hver morgenstund;
Du e så lydig og kjekk!!



Eg tror du har fått gull i munn.
For du skvaldrer som en bekk!!  (Ekko)

3.  Tv-tv-: ingen har noe med det.
Åh-tv -; du er bare min!!
Tv-tv-:  eg må jo alltid se det,
Åh-tv -; jeg er så glad i deg !

 B)  men hvis eg får besøk en kveld; 
Og eg må varte de opp.
Så sier eg at eg har litt ondt ;
Og må kaste opp !! 
4.  Tv-tv-. Eg må snakke med deg.
Åh-tv -; eg kommer snart  igjen !
Tv-tv-. Eg stryker gjerne på deg.
Du er min beste venn og du er ikke slem.

A)  eg blir så galen når strømmen går;
Ja, eg går ganske  berserk !!
Men når signaler inn eg får;
Fjernes all min hodeverk !!   (Ekko)

5.  Tv-tv-: noe er det med deg ;
Ingen er vel så god – og gir meg fred og ro !!
Åh. Tv-tv-. Eg tar deg gjerne med meg:
Når eg ikkje kan glo, men løpe fort på do ! 

 B)  men hvis eg får besøk en kveld; 
Og eg må varte de opp.
Så sier eg at eg har litt ondt ;
Og må kaste opp !! 

1. Vers

Tekst/mel: trond nordvik

Alle i Proffene liker gammel-pop. Her har skrevet 

Trond et tåredryppende eksemplar: GRIN I VEI !!

Ephemera korer og griner med oss. Pytten hulker 

med på bass og Beinet drikker solo-gitar.

Lonely
1.  I’m so lonely, i’m so lonely: 
my heart is acing so bad!
Yes, i’m lonely, oh, so lonely. 
And i’m feeling so sad!

2.  Yes, you left me. Yes, you left me. 
Without telling me what’s wrong.
Yes, you left me. Why did you left me?
I’m been waiting so long.

Refr.: 
When i wake up in the morning; and your 
side of the bed is cold.
I fear that i’m going to loose my mind.  
I suddenly feel so old!

3.  You’ve been telling me. You’ve been telling 
me. That you loved me all of the time!
Yes, you told me. You told me. That i’m fine ,
all so fine!

4. Why don’t you call me? Why don’t you call 
me? And please, please tell me you come 
home!
Oh, call me! Why don’t you call me? 
And i will stop feeling so alone!

Refr.

1.  I’m so lonely, i’m so lonely : my heart is acing 
so bad ! Yes, i’m lonely, oh, so lonely . 
/:And i’m feeling so sad!:/



T/m:trond nordvik

Føler du deg truffet??
Viggo Kruger:sologitar og Roar Finsås:bass

Treg
1.Ville hatt litt mere penger¸ 
for det er jo bra å ha !
Kunne kjøpt meg nye tenner. 
Då ville kjiket mitt bli glad .
Men det gjør ikkje eg :- for eg er litt treg !

2.   Kunne vunnet mesterskaper¸
men eg hadde ikkje tid!
Kunne unngått at eg taper, 
- hadd´eg gjort meg mer flid.
Men det gjør ikkje eg :- for eg er litt treg !

Refreng:
Eg skulle rekke bussen ,men den var gått !
Eg ville forte meg ,det har du forstått!
Nå står eg her og depper og angrer meg:
Eg skal forbedre meg; eg vi´kkje være treg !!!!

3.  Skulle ”solt” meg litt på kroppen; 
men den blir jo bare rød !
Regn og uvær det er toppen; 
for da mister eg all glød!
Ja, dette mener eg :- for eg er litt treg !

4.  Snart skal eg nok bli bedre! 
Eg skal ta meg sammen no!
Om en uke eller ”mere” ; 
ja, så skal eg vel bli god.
Du må gjøre slik som eg; 
for ellers er du treg!

Refreng:

1. Vers

T/m: trond nordvik

Med denne sangen vil vi minne ofrene og deres 
nærmeste etter terrorangrepet på Twin Towers i New 
York 11. sept. 2001. In memory of the attack on 
Twin Towers in New York 11. sept. 2001.
Stig på en av akk. gitarene :Flott!!

When a rose 
is gone
1.  When a rose is gone, when a rose is gone ;
 What will i do, to get me through all emptiness?
 When a rose is gone!          

La la lala la …….

2. Its so quiet here,   it’s so quiet here!
You used to sing and laugh and smile;  
 /: I  here you still!!:/  

Refr. :
When a rose is gone; i can’t go on pretending 
that i’m  fine! I have to let my feelings loose; i’d
loved you all the time!

3. I can see your face; i can see your face!
You are smiling down and give me strength   /: 
to carry on! :/



4. I feel close to you, i feel close to you!
I feel closer now i don’t know why 
/: you  had to go? :/

Refr. :

5. When the cold wind blows,  when the cold 
wind blows. Now i think of all the warmth you 
gave : /:just   to be alive! :/

 La la la la la …….

T/m : trond nordvik

Glemt noen på bussen??
Visste dere at Daier = Pupper på bergensk ?

Politi-Ann
Lalalalala……..
1.  Hei ,baby jeg er politi-ann ,drikker pupp så 
fort som jeg kan. Smånervøs og sint som fy! 
Hyler høyt og har lett for å spy!

B-tema:
Jeg ble hanket inn for en bagatell; far hadde 
glemt meg på bussen ! Det var så gøy at jeg 
hylte og lo, husket ikke at jeg  /:måtte på do ! :/  

2.  Etterpå ble det gjensyn og fest.  En politi 
kom med hjem som gjest. Jeg fikk bite på fin-
grene hans, han hadde også god luktesans!

B-tema:
Jeg hadde dritte på hans uniform, og jeg vrei 

meg som en liten orm! Bleien datt ned på en 
kraftig sort sko; og politiet måtte rett ut på  
- toalettet -.

Hei ,baby jeg er politi- ann ,drikker pupp 
så fort som jeg kan.
Smånervøs og sint som fy! Hyler høyt og 
har lett for å spy!

3.  Jeg liker pupper –store og små ; og når jeg 
smiler får jeg nok lov ; Å grave litt på fremmede 
kvins; godt at sånne godheter fins!

B-tema:
Jeg har prøvd meg på en kjempestor mann! 
–Han hadde teppe på brystet! Men så en gang 
knep jeg ham; då han på pupper kysset !!! 
- Uff –da -- !!

Hei ,baby jeg er politi- ann ,drikker pupp så fort 
som jeg kan. Smånervøs og sint som fy! Hyler 
høyt og har lett for å spy!

B-tema:
Jeg ble hanket inn for en bagatell ;far hadde 
glemt meg på bussen ! Det var så gøy at jeg 
hylte og lo , husket ikke at jeg  /:måtte på do ! :/  

Da da - politi- ann, da da - politi- ann, ………….

T/m: trond nordvik



Dette viktige temaet er det skrevet mye om! Her er 
vårt bidrag! Bergen Filharmoniske Kor og Tveiterås 
ungdomskor løfter sangen. Pytten på bass.

Fred
1. Fred vil vi finne. Fred ikke sinne. 
Fred er vårt håp hvor enn jeg er.
Fred følger vinden; mannen og kvinnen.
Fred når til fjern og nær.

2. Fred er en tanke. Fred er en tilstand.
Fred er der beste vi kan få! Fred kan vi vinne. 
Fred kan vi tape. Fred kan vi engang nå!

Refr. : Hvorfor må mange folk leve i sult og nød?
Mat fins det her hvis vi vil! Hvorfor må mange 
folk oppleve krig og død? Vi vet; hvis vi strever 
så får vi det til!

La la la …
                
(B-tema): vi bor på kloden i lag. 
Fred skal vi oppnå en dag!

3. Fred i vårt indre. Fred i vårt minne.
Til alle tider; dag for dag. Fred til de svake. 
Fred til de sterke. Fred alle folkeslag!

Refr.  

4. Fred når vi snakker. Fred, ja, vi takker!
Alle som slipper smilet frem. Fred når vi tenker. 
Freden den senker - seg over alle dem:

(B-tema): som tror på en verden der vi; kan leve 
og føle seg fri!

5. Fred er i hjerte. Fred ikke smerte! Freden kan 
bygges på vår vei! Fred gir oss styrke. Fred må 
vi dyrke! Fred, ja, jeg elsker deg!

/: La la la …      - fred er her !      La la la …       - 
fred kom og vær meg nær ! :/

T/m: trond nordvik

The Rolling Clones (Bård Ose, Pytten, Mads Eriksen, 
Erik “Bøggen” Bergesen og Beinet), får herved lov 
og spille en låt av oss på denne CDen. De har ikke 
utgitt noe selv så vi måtte forbarme oss over de. 
Resultatet ble bra da Proffene koret dem inn på rett 
spor. Det svinger !!

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!

Refr.:
Da har vi : «PROFFENE»
Da har vi : «PROFFENE»
Da har vi: «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!

T/m:trond nordvik

Syng med alle:
Stig på el- gitar.

Syng min sang
1. Kom og syng med på min sang!
Kom og syng med på min sang!
Kom og syng med på min sang!  
Kom og syng min sang!

2.  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!

3.  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?!

Refr.:
      Ja, eg har vanskelig for å prate,               
Forstår ikke alt – får ikke fortalt:
At jeg liker så godt at du er her.
Jeg er kanskje sær,
Men jeg har deg så kjær!!

4.  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!

5.  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.

T/m. :Trond  nordvik

Dans då vel !!

Når eg danser
1.  Når eg danser; da vekkes alle mine sanser.
Da kan eg ikkje styre armer og kropp;
Helt til det sier stopp!

2. Når det svinger; det føles som solen skinner!
Eg får bare lyst å holde på; eg kan`kje rolig stå!!

Refr.
Eg ikkje best her i verden, men hva gjør det i 
dag?? For det er deilig å leve! 
Og du er her; eg er i slag! Du er min ; vi er i lag !!

3. Klapp i hender; og føl det suget som du 
kjenner! Ja, eg kan holde på i hele kveld – til 
solen er på hell.

4. Ja, eg svever!   Eg rett og slett bare lever.



Og disse rytmer gjør meg yr og vill; og eg får 
allting til!

1. Vers.

T/m:trond nordvik

Trond forsøker og binde sammen toner fra engelsk 

og norsk folkemusikk. Kjersti Misje og Rune Hauge 

medvirker på sang og dobro.

I saw your 
eyes
1.  I once dropped down in the river of life; 
to search for thoughts of gold.And i did dive 
for days and nights; then suddenly it struck me! 
That feeling was so tender and nice; i had to 
have it twice! It took my breath; gave life to 
death  /: i saw your eyes with happiness in:\
  

2.  You came to me so beautifully; like smoothly 
summer-breeze. Dressed in white, you were a 
nice sight; i asked: can i be with you??
You smiled at me and i could see that you could 
ease my pain! I asked once more, knelt down to 
the floor  /: I saw your eyes with happiness in! :\

3.  Now years have gone and time has flown, 
but feelings just remain. I have to search my 
heart and mind; to get that certain kind!!

That feeling was so tender and nice; i had to 
have it twice! It took my breath; gave life to 
death /: i saw your eyes with happiness in! :\

 
 Tekst/mel: trond nordvik

Denne sangen er med på vår første innspilling 
Kassetten: ”På vei med Proffene” fra 1990. Den er 
innspilt på nytt. Kari synger her om sin verden.

Rosa sangen
Rosa er jo solen om kvelden,
Det er fargen som jeg liker best.
Og solen skinner langt herifra:
På dyr og mennesker flest!

Jeg bor alene i en leilighet på Landås.
Hjemmehjelpen hjelper meg litt.
Og når hun har gått så har jeg det flott;
For da er livet mitt!

Det kan bli litt ensomt her hjemme;
Jeg liker godt en prat og en klem.
Og mange liker rosa som jeg,
Men hvor kan jeg treffe dem?

Når jeg skal kjøpe meg jakke og veske;
Får jeg bestemme den fargen jeg vil ha.
Rosa er solen og kvelden er min;
Jeg føler jeg er til!

Tekst/mel:trond nordvik



Trond Nordvik har produsert CDen og laget/-
arrangert sangene. Ephemera har også bidratt 
med kor-arrangering der de er med. 
Pytten har vært teknikker og god støttespiller. 
Davide Bertolini har også bidratt som teknikker. 
Stig Sandbakken har  bidratt som ass.teknikker.
Pytten har også mikset CDen i samarbeid med 
Trond. Innspilling har foregått i Grieghallen 
Studio A/S.

Knut Kristiansen har laget kor-arrangementet som 
Filharmonisk kor synger på ”Fred” (takk). Proffene 
takker alle våre musiker-venner som har stilt gratis 
opp !!!!!
 
Proffene takker også for den økonomiske støtten 
vi har fått fra disse:

Gilde A/S, Storebrandt Livsforsikring A/S, Sosial-
og Helsedirektoratet v/fordelingsnemda, Bergen 
Kommunes kulturavd, O.Kavli og Knut Kavlis Fond, 
H.Westfal-Larsen og Hustru Anna W Larsens  Fond.

Uten denne støtten hadde det 
ikke vært mulig å gjennomføre 
dette prosjektet.

Tusen takk til Elisabeth Takvam  
ved  Creato Media som har 
designet coveret og vært 
moralsk støtte

Proffene takker sine fans og støttespillere og håper 
de er fornøyet med innspillingen.
(Hvis ikke hjelper det ikke å klage.)

Med hilsen:
Trond Nordvik, Bergen, 1/8-2007.

Adr:Stølesmauet 2b,5003 Bergen.
Tlf :55327881 el. 41632169                                                                      
e-mail: trond.nordvik@broadpark.no 
eller 
trond.nordvik@bergen.kommune.no
Se også vår hjemmeside :www.proffene.no


