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I anledning Proffenes 30-års-jubile i 2018 gir 
vi her ut en CD med 9 nye låter, samt 5 låter 
fra vår eventyrlige og lange karriere. Håper 
alle fans liker det vi også denne gangen har 
mixet sammen!

Denne CDen er spilt inn i ”Havnelageret” 
studio. Daniel Birkeland er sjefen der og 
har vært co-produser, teknikker og god 
støttespiller!! Han spille bass på alle de 
nye sangene (med stil!!!) og hammond 
på ”Øge”-sangen! Takk for det!!

Ingerlise Størksen korer utrolig bra 
med sin nyyydelige stemme på: 
”Lyset finner fram” og ”Fortelling fra livet”: 
Tusen hjertelig takk til deg!! 
(Arrangementene er også hennes egne!)
Elisabeth Takvam har designet coveret

Trond Nordvik har laget sangene, 
spiller gitarer + banjo mm. 
Han har også produsert CDen. 

CDen er også utgitt digitalt! Mastring:
Morten Lund

Her er musikk uavhengig av alder, rase, 
politikk, hårfarge med mer ! 

Bare nyt den og len deg bakover! 
(eventuelt: DANS!)
For Proffene:  Trond Nordvik, 
(august 2017) Utgitt på Proff records.  

CDen er støttet av  Extrastiftelsen

Proffene består av :
Kari Hansen: perk, 
Magny Hjelme:   synth, 
Cecilie Tande:  hovedvokalist
Trond Nordvik:   gitarer, banjo, vokal
Bjørn Kristiansen:  perk.
Roald Isachsen:   synth.
Anne Skålevik:   trekkspill, perk.
Terje Thunes:   trommer, vokal, 
 perk.
Øyvind Løvås:  trekkspill, perk.

VI SPILLER 
GJERNE FOR DERE. 
Kontakt oss på  : www.proffene.no
Eller: Trond Nordvik, tlf: 41632169 eller 
mail : trond.nordvik@broadpark.no

VELKOMMEN TIL 
PROFFENES NYE CD



 1. Det er så mye å gjøre i dag; 
jeg skulle gjort alt jeg kom på i går;
Skulle gått meg en tur  og aldri blitt sur; 
jeg skulle gjort alt jeg kom på i går!

2. Det er så mye å gjøre i dag; 
vi skulle gjerne vært mer i lag.
Men jeg har ikke tid jeg må gjøre 
meg flid; Det er så mye å gjøre i dag.

A-a-a-a-a-a-      a- a-   a-a-   a---- 
- Det er så mye å gjøre i dag!

3. Det er så mye å gjøre i dag; 
skulle kjøpt meg en hammer og sag.
Skulle bygget noe flott. Ja, det 
hadde vært godt; å få jobbet i lag!

4. Det er så mye å gjøre i dag; 
jeg skulle spurt hvorfor du var så trist.
Skulle ringt med en gang da jeg hørte en 
sang; som vi felte en tåre til sist.

A-a-a-a-a-a-      a- a-   a-a-   a----  
- Det er så mye å gjøre i dag!

5. Det er så mye å gjøre i dag; 
jeg skulle gjort alt jeg skulle ha gjort!
Skulle lest en avis mens jeg spiste en is; 
det er så mye jeg skulle ha gjort!

6. (Rolig)  Natten slipper sitt tak 
og solen hilser og ler: 
Hva vil du gjøre i dag; kanskje ikke det 
slag: Kanskje skal jeg bare slappe litt av:

7. Da-da-da-da-da-
da…………………………………
A-a-a-a-a-a-      a- a-   a-a-   a----  
- Det er så mye å gjøre i dag!
Det er så mye å gjøre i dag-
- Det er så mye å gjøre i dag.

T/M: Trond Nordvik

MYE Å GJØRE I DAG

1 -    Mye å gjøre  4.13 min
2 -    Lyset finner fram 5.06
3 -    Fremsiden bak 3.02
4 -    Eg har et øge til deg 4.31
5 -    En duft av sommer 3.42
6 -    Fortelling fra livet 5.28
7 -    Vi brenner for Brann 3.57
8 -    Mangfoldfestivalen 2.12
9 -    Til Wenche 4.41

Bonus-låter fra Proffenes lange karriere (start 1988)
10 -  Gammalt Kneippbrød 4.02  (1994)
11 -  After The Rain 3.43  (1994)
12 -  Jeg blir så glad  2.32  (2001)
13 -  Sure Saker 3.07  (2007)
14 -  Vinterbarn 3.26  (2001)

CD M PROFFENE:  
”LYSET FINNER FRAM”  
2017

Tekst/melodi: Trond Nordvik: 
alle sanger utenom: After The Rain: 
Tekst/melodi: Tish Hinojosa.

Div opplysninger om Bonus-sporene:

”Gammalt Kneippbrød”  (1994)
Spilt inn i Grieghallen studio. 
Sologitar: Mads Eriksen.

”After The Rain”  (1994)
Spilt inn i Grieghallen studio + Studio 
Flashpoint i Austin, Texas. 
Sang :Tish Hinojosa, 
Fele: Øystein Fosshagen, 
Dobro: Rune Hauge.

”Jeg blir så glad”  (2001)
Spilt inn i Grieghallen studio. 
Medvirkende: Realones!







1. En ny dag kommer alt det mørke 
skal vekk.
Snart er det sommer, 
du er min og du er kjekk!
Men det har ikke alltid vært fullt så greit; 
Det var en tid da mitt liv var bare leit!

Refr: 
Akkurat som bekker finner et vann .
Akkurat som lyset  finner fram; 
skal jeg være med, min venn.
Akkurat som tiden setter spor. 
Akkurat som kjærligheten gror;
Vil jeg være med deg på den veien 
du må gå. Prøv å forstå!

2. Vi lekte mye sammen – før verden ble 
stor.  Hadde mange venner - vi lekte og  vi 
lo. Men plutselig en dag; så ertet alle meg, 
hvorfor det – for jeg skulle jo vært med ! 

Refr: Akkurat som bekker…….

3. Jeg følte meg alene; ensom og forlatt. 
Den veien som jeg vandret, var humpete 
og bratt.  Du banket på min dør; mens du 
smilte og sa: ”Kom igjen! Du min venn! 
Kom igjen!”
  
4. Siden har vi alltid hatt en venn 
som forstår: At vanskelige tider; 
de kommer og går.
Alle folk trenger litt hjelp i blant;. 
Bli med meg! Bli med meg ! Vis meg vei! 

Refr: Akkurat som bekker…….

5. Takk for at du tenkte at ting var gått 
galt! Du gjorde ikke det som noen hadde 
befalt. Men sa i fra at  mobbing var dumt 
og feigt!  Lær av det!  Alle sammen: Lær 
av det!

Refr: Akkurat som bekker…….

(Tekst/mel.: Trond Nordvik)

LYSET  FINNER FRAM                
1. Det er så mye å gjøre i dag; 
jeg skulle gjort alt jeg kom på i går;

Skulle gått meg en tur og aldri blitt sur; 
jeg skulle gjort alt jeg kom på i går!

2. Det er så mye å gjøre i dag; 
vi skulle gjerne vært mer i lag.

Men jeg har ikke tid jeg må gjøre meg flid; 
Det er så mye å gjøre i dag.

A-a-a-a-a-a- a- a- a-a- a----
- Det er så mye å gjøre i dag!

3. Det er så mye å gjøre i dag; 
skulle kjøpt meg en hammer og sag.

Skulle bygget noe flott.
Ja, det hadde vært godt; å få jobbet i lag!

4. Det er så mye å gjøre i dag; 
jeg skulle spurt hvorfor du var så trist.

Skulle ringt med en gang da jeg hørte 
en sang; som vi felte en tåre til sist.

A-a-a-a-a-a- a- a- a-a- a---- 
- Det er så mye å gjøre i dag!

5. Det er så mye å gjøre i dag; 
jeg skulle gjort alt jeg skulle ha gjort!

Skulle lest en avis mens jeg spiste en is; 
det er så mye jeg skulle ha gjort!

6. (Rolig) Natten slipper sitt tak og solen 
hilser og ler:

Hva vil du gjøre i dag; kanskje ikke det 
slag: Kanskje skal jeg bare slappe litt av:

7. Da-da-da-da-da-da 
…………………………………………..

A-a-a-a-a-a- a- a- a-a- a---- 
- Det er så mye å gjøre i dag!

(Tekst/mel.: Trond Nordvik)

MYE Å GJØRE I DAG               



1. Samme hva jeg gjør så får jeg fremsiden 
bak; fremsiden bak; fremsiden bak!!
Det begynte ganske stille ,men det endte 
i et brak; fremsiden bak ikke bra!

2. Jeg våknet opp i morges og min pute 
var vekk, pute var vekk, pute var vekk!!
Jeg fant den nedmed beina og den lignet på 
en sekk; noen har vært temmelig frekk!

Samme hva jeg gjør så får jeg fremsiden bak; 
fremsiden bak; fremsiden bak!!
Det begynte ganske stille ,men det 
endte i et brak; fremsiden bak ikke bra!

3. Så stod jeg opp litt fort og tok min 
skjorte på; min skjorte på; min skjorte på.
Men knappene de havnet bakpå ryggen då; 
jeg så meg inni et speil.

REFR.:
Samme hva jeg prøver på så blir det bare 
røre! Så jeg må bare skrike ut: 
«Ka honen skal jeg gjøre?»

Samme hva jeg gjør så får jeg fremsiden bak; 
fremsiden bak; fremsiden bak!!
Det begynte ganske stille ,men det endte i et 
brak; fremsiden bak ikke bra!

4. Jeg kjøpte meg et fjernsyn; det var ingen 
sak- ingen sak - ingen sak; men da jeg skulle 
se på så var bildet bak; bildet bak det var 
dumt!

5. Du må snu litt på ditt fjernsyn var det 
noen som sa, noen som sa, noen som sa. 
Da havnet alt på hodet; det var ikke bra; 
bildet var havnet opp-ned!

Samme hva jeg gjør så får jeg fremsiden bak; 
fremsiden bak; fremsiden bak!!
Det begynte ganske stille ,men det endte i et 
brak; fremsiden bak ikke bra!

REFR.:
Samme hva jeg prøver på så blir det bare 
røre! Så jeg må bare skrike ut: 
«Ka honen skal eg gjøre?»

Samme hva jeg gjør så får jeg fremsiden bak; 
fremsiden bak; fremsiden bak!!
Det begynte ganske stille ,men det endte 
i et brak; fremsiden bak ikke bra!

5. Hvis du liker denne sangen så ikke gjør 
det,  ikke gjør det, nei ikke gjør det!
Ordene er rare; bare syng med; for da får du 
endelig fred!

-----  VI SYNGER :  (pause)  :
Samme hva jeg gjør så får jeg fremsiden bak; 
fremsiden bak; fremsiden bak!!
Det begynte ganske stille ,men det endte 
i et brak; fremsiden bak ikke bra!
Fremsiden bak ikke bra!

FREMSIDEN BAK     

1. Eg har et øge til deg; for du er så blid 

og snill. Eg har et øge til deg; men du er 

litt yr og vill ! Når jeg skal gå over gaten; 

da stopper du all trafikk. Og når eg 
blonker te deg; da får du aldeles 

panikk !!!

2. Eg har et øge til deg; for du har et artig 

smil. Eg har et øge til deg; for du har en 

nydelig bil. Jeg har lyst å kjøre en tur, 

men mine venner de blir sur. Vi har et 

hemmelig sted; da får vi endelig fred!

3. Eg har et øge til deg; for du er en 

kosegris. Eg har et øge til deg; for du liker 

kaker og is. Ja, du fyller i deg; du blir jo 

aldri mett, men når vi to baker boller; då 

blir det temmelig hett!

(Stikk): Vi  kan få det artig i lag; ja,hver 

eneste dag. Da må vi huske å 

leke og le! Kanskje vi kan klare det ??

4. Eg har et øge til deg; for du har en 

gammal gitar, eg har et øge til deg; når 

du spiller er du rar. Du hopper rundt på 

gulvet, og har det veldig gøy. Vi andre 

står og ser på: Vi kaller det bare for: 

STØY !

5. Eg har et øge til deg; for du er så god 

og grei ! Eg har et øge til deg; for du går 

jo aldri lei. Vi jobber hele dagen; og når 

vi kommer hjem, da drar jeg deg inntil 

meg; og gir bort en kjempestor klem!!

(Slutt):  Eg har et øge til deg; ----   

Eg har et øge til deg ---- Eg har et 

øge til deg…… Eg har et øge til deg….. 

Eg har et øge til deg…………….

Tekst/mel.: Trond Nordvik

EG HAR ET ØGE TIL DEG !            



1. Jeg så en stjerne, langt i det fjerne: der i 

ditt øye var det et lys. 

Et glimt av skjønnhet, et glimt av ømhet. 

Jeg ble fortapt fra første stund!

2. En duft av sommer rett før den kommer. 

Jeg syntes at du smilte til meg.  

Da så jeg blikket og følte stikket; du hadde 

truffet hjertet mitt!

Refr.: Er dette bare i drømmenes rike? 

Her kjempes mange slag!

Ja, noen vil vinnes mens noen vil tapes; 

og brått stod jeg opp på en helt vanlig dag!

3. Jeg kan ei glemme en dempet stemme; 

som ba meg stille sitte ned.

En lett berøring; blir til førføring og all 

bekymring trylles vekk.

4. Men jeg kan minnes  at frykten finnes; 
i skjulte landskap lå den på lur.

Men hjertet banker og gode tanker; 

de kom tilbake da vi gikk tur.

Refr.:

5. Det skjer små under i sene stunder; 

da tennes lyset du skapte her!

En tro at varme kan smelte harme; 

så vi kan atter være nær!

                                                                                                                          

Tekst/mel: Trond Nordvik

Takk for god inspirasjon, Mike McGurk

En duft 
av sommer   

 1. Kan jeg fortelle? Kan du høre på? Det 

skjer på en måte som du må forstå! 

Du skjønner jeg kan ei, få snakket med deg! 

Nei! Nei! Så bruk dine følelser og 

tanker på  din vei!

2. Jeg kom til verden; med noen små feil. 

Det var vel som båter foruten et seil. Jeg fant 

ikke fram her; på livets hav. Jeg trenger nok 

hjelp; så seil med meg til neste havn.

3. Du må se inn i den verden jeg har. Den er 

nok forunderlig og kanskje litt rar!

Men vil du hjelpe; så må du ta turen her til 

meg. Da vil den reisen være nyttig også for 

deg:

4. For da vil du finne; et spennende sted. 
Kanskje du lærer; hvordan man får fred!

Sett pris på livet, du lever i dag. Men si det 

var nyttig; å få reise litt i lag. 

5. Jeg har behov for; trygghet og ro. I ulike 

verdener; vi lever vi to. Vi er vel forskjellig, 

men har samme verd;  For vi er to men-

nesker på livets lange ferd.

6. De som vil hjelpe; må kjenne meg godt. 

Jeg synes at mange behandler meg flott.
Jeg kan jo bli sinna; da må du ha tålmo-

dighet. Men så vil jeg springe; ja det er det 

beste jeg vet.

7. Her i vårt samfunn hører jeg til. Men jeg 

må beskyttes for jeg er litt vill.

Men vi er her sammen, så kom og vær med 

meg min venn; /: for da vil du lære litt  om 

livet sammen med meg. :/

Tekst/mel.: Trond Nordvik

Fortelling fra livet                          

Dette er en fortelling om en del av den verden 
Daniel og hans familie lever i. En verden som 
er veldig forskjellig fra den de fleste mennesk-
er opplever. Daniel går på Tveiterås skole for 
barn med lærevansker. ”Fortelling fra livet” 
er et forsøk på å se inn i denne verden fra 
ulike sider. Sangen er et forsøk på å få sam-
funnet til å yte de best mulige tilbudene til en 
gruppe elever som virkelig trenger dette. Alle 
vil profitere på dette!  
Det er faktisk også økonomisk bærekraftig 
for samfunnet at elever som Daniel blir lært 

opp til å bli mest mulig selvhjulpen og fun-
gere best mulig. Sangen er også en hyllest 
til foreldre og ansatte som hver dag gjør en 
kjempeinnsats!

Olaug Nilssen -mor til Daniel- har akkurat 
gitt ut boken «Tung-Tids-Tale» om de samme 
problemstillinger som ovenfor mm.- 
Anbefales!!!! Ingerlise Størksen korer 
nydelig i denne sangen!



REFR.:   Ja, eg brenner, brenner, brenner, 
brenner, brenner for Brann ! Syng med 
alle mann;
 Ja, eg brenner, brenner, brenner, bren-
ner, brenner for Brann ! Syng med alle 
mann; ja; kom og brenn for Brann !

1. For vi er best; her i vest; ja i hele 
Norges land.   Vi vil ha fest  her i vest det 
er her 
 at helter skapes!
Ja, hele sulamitten stem nå i min sang: 
Vi brenner for Bergen og brenner for 
Brann

REFR.:  

2. Ja, vi blir nødt, te å se rødt; det ligger 
nok i blodet. Før eg var født, så var eg 
nødt;  å høre stadion-ropet:
Min mor var gravid så eg hørte på alt, 
men også at keeperen stumpet og fa-alt!

REFR.:  

3. Så fant vi ett; lasarett. Ja, det var rett 
oppi bakken. Da eg kom ut, våt som en 
klut, så husket eg denne sangen: Den 
handlet om Norges fineste by; og laget 
som hvert år blir hyllet på ny!

REFR.:  

4. Det var en gang; de ikkje sang; eg ble 
helt månebedotten! Da kom et hyl, og så 
et gryl: De lå under med et mål! - Så tok 
de seg sammen og publikum skrek: Vi 
heier på dokkar; så ikkje bli blek!

REFR.:  Ja, eg brenner, brenner, brenner, 
brenner, brenner for Brann ! Syng med 
alle mann;
Ja, eg brenner, brenner, brenner, brenner, 
brenner for Brann ! Syng med alle 
mann;
ja; kom og brenn for Brann !  
De beste heter :BRANN !!

Tekst/mel.: Trond Nordvik

Vi brenner for Brann!

Klart Proffene måtte lage en Brann-sang! 
Håper dere liker den: Syng med da vel!!!

Jeg hadde gått rundt og kjedet meg  selv 
om sommeren endelig var 
her. Men da sa en venn av meg: Ikke vær 
lei; noe spennende er på vei! 

(Refr.:)  Ja, det er Mangfoldfestivalen!  
Da blir vi yr og galen.
Der  får vi flott musikk  i øret; -
- og det er mye kjekt å gjøre!!
Dadada deida dudeli deida,  da, deida 
dudeli deida.

2. Min kjæreste sa til meg: kom min venn 
nå vil jeg gjerne se på bilder. Nei jeg vil 
heller gå på Mangfoldfest; ellers blir jeg 
sint som en ilder!!

Refr.: 

3.  For bilder har de på Mangfoldfest og 
sikkert  mye annet artig.
Jeg er sikker på at  de har flott musikk; 
du liker jo noe med fart i.

(Refr.:) 

4. Ja, Mangfold det er noe spennende som 
gir krydder til vårt samfunn.
Når vi koser oss sammen da lager vi fred 
og alle vil bli med!

(Refr.:) 

(Tekst/musikk :Trond Nordvik)

MANGFOLD-
FESTIVALEN                

Festivalsang til den gøyeste festivalen i Bergen som i 2017 
hadde 10-års jubile! Kunst - musikk - mat og mangfold 
på Christiegården dagsenter.



1. En tidlig morgen før solen steg
Kom en baby til vår jord;
En deilig unge; et lite krek
Lå der sammen på sin stolte mor!

2. Hun var ikke slik som de andre små;
Denne lille vare kropp.
For ingen kan over de krefter rå;
Som gir forskjell når vi vokser opp!

Refr: Du har gitt oss tro på at vi skal bo;
 Der hvor lys og varme er!
 Du har gitt oss håp; vi trenger det no.
 Håp for alle som vi har så kjær!

3. Et blad det faller så rolig ned
Før det legger seg trygt til ro.
Det gir næring på et annet sted;
Slik at fruktene blir frisk og god.

Refr:

4. En stjerne falt og en sol gikk ned
Da du stille sovnet inn.
Vi takker for vi fikk være med 
Og gi varme til ditt unge sinn.

TEKST/MEL:TROND NORDVIK

TIL WENCHE 
Til minne om Wenche Smådal som vi alle 
i Proffene kjente! Hun ble bare 25 år gammel.

1. Eg kom hem seint en kveld og eg var 
sliten og trøtt; Men brødet på mitt bord 
var verken deilig eller sprøtt:
Refr : Gamle Kneippbrød……………….

2. Fortvilet løpte eg bort på butikken 
igjen; men damen pekte fort og greit på 
frysedisken:
Refr : Gamle Kneippbrød……………….

3. Eg for opp midt på natten hadde drømt 
noe fælt; et Kneippbrød med 3 øyne had-
de gått rundt og vrælt:
Refr : Gamle Kneippbrød……………….

Stikk: Tygg, Tygg, Tygg, 
Tygg…………………….

4. I sommer kom en mygg og ville stikke 
meg; da grep jeg noe brunt og langt og 
reiste meg og skrek:
Refr : Gamle Kneippbrød……………….

5. På ferie eg reiste oppå fjellet en gang; 
og oppå alle bjørketrær ka tror du det 
hang???
Refr : Gamle Kneippbrød……………….

6. En gang eg var I jungelen blandt ville 
dyr; en haug med krokkodiller lå og spiste 
i en myr:
Refr : Gamle Kneippbrød……………….

Stikk: Tygg, Tygg, Tygg, 
Tygg…………………….

TEKST/MEL:TROND NORDVIK

GAMMALT 
KNEIPPBRØD                

Supergitaristen: Mats Eriksen 
hiver seg på med en duraberlig solo!!!!



(Tish Hinojosa)
Far as I`ve seen there`s troubles and 
dreams and sorrows that words cant`t 
explain!
Sad as it seems, there`s more to the scene 
and fl owers grow after the rain.

Far may you run. Follow the sun. Back to 
my arms once again!
You took my hand; now you got a friend 
and fl owers grow after the rain.

Far may you run. Follow the sun. Back to 
my arms once again!
You took my hand; now you got a friend 
and fl owers grow after the rain.

Where fl owers grow after the rain!

AFTER 
THE RAIN   

Denne sangen har den kjente sangerin-
nen Tish Hinojosa fra Austin, Texas gitt 
til Proff ene og ble spilt inn i Bergen og 
Austin i 1993. Vi ble kjent med henne 
da hun spilte med bandet sitt i Bergen i 
1992. Siden har hun vært vår venn. Vi 
har hatt den æren og spille med henne 
både i Bergen og i Austin på Treadgills 

(berømt musikksted der Willie Nelson 
og Janis Joplin ble oppdaget). Nydelig 
sang der Magny korer og Anne spiller 
trekkspill. Vi fi kk også med to av Ber-
gens beste musikere: Rune Hauge på 
dobro og Øystein Fosshagen på fele!
Thank you Tish!! We love you and your 
wonderfull music!!

1.    Jeg blir så glad når du husker på meg,
Jeg blir så glad når du smiler litt.
Jeg blir så glad når du har det blikket,
Jeg blir så glad når du sier blidt :

Refr.: Det hender at du får meg til å 
sveve!                
Det hender at du får meg til å le.
Det hender at du får meg til å se det;
Som ingen andre får meg til å 
se!!!Dadadadadadadadada!

2.    Det er så fi nt når vi prater sammen,
 Det er så fi nt når vi vet vi kan!!
 Det er så fi nt når vi rusler ute,
 Det er så fi nt når  du tar min hand!!

Refr.

3.  Det er så greit at vi er forskjellig!
Det er så greit at vi  hører til!!
Det er så greit at vi  her kan vise;
At hvert et menneske kan og vil!!!!!

Refr.

Tekst/mel:trond nordvik

JEG BLIR 
SÅ GLAD! 

Gjester : RealOnes!!!!!!!!!!  Innspilt i 2001



Lalalalala……..

1.  Jeg liker raske biler, 
du liker ro og 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 eg 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 klær .

Refr.

La la la…………..
Dei dada deida……

Tekst/mel : trond nordvik

SURE SAKER 
Her er en av våre slagere innspilt i Grieghallen 
studio i 2006. Se også YouTube-video

1.  Du kom den kvelden alt var klart  for 
deg; naturens under gikk sin gang!
Men hardt og voldsomt møtte verden deg; 
ja, denne natten 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; 
åh, hvorfor skulle det skje med deg!?
                             

REFR.:  
DU ER VÅR LILLE SKATT; 
FØDT EN VINTERNATT.
DU KOM SOM DEN DU VAR  /
: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

VINTERBARN                

Sangen „Vinterbarn“ handler om Ida som ble født med 
ryggmargsbrokk. Sissel Kyrkjebø synger denne med 
innlevelse og stemmeprakt som få gjør henne etter!
Sangen lå 9 uker på Norsktoppen, og var oppe på 3. 
plass. (Fra CDen „Hansfree“ utgitt i 2001)



1 -    Mye å gjøre  4.13 min
2 -    Lyset finner fram 5.06
3 -    Fremsiden bak 3.02
4 -    Eg har et øge til deg 4.31
5 -    En duft av sommer 3.42
6 -    Fortelling fra livet 5.28
7 -    Vi brenner for Brann 3.57
8 -    Mangfoldfestivalen 2.12
9 -    Til Wenche 4.41

Bonus-låter fra Proffenes lange karriere (start 1988)
10 -  Gammalt Kneippbrød 4.02  (1994)
11 -  After The Rain 3.43  (1994)
12 -  Jeg blir så glad  2.32  (2001)
13 -  Sure Saker 3.07  (2007)
14 -  Vinterbarn 3.26  (2001)

CD M PROFFENE:  
”LYSET FINNER FRAM”  
2017


