
Vi er en forældre-

forening, der ar-

bejder for og med 

mennesker, der har 

autisme i familien. 

Vi laver netværks-

grupper for forældre, 

afholder temaaftner 

og medlemsarrange-

menter, fungerer som bisiddere, blander 

os i den politiske debat m.v.

Landsforeningen Autisme 

Kreds Nordsjælland

Peter Schøning

Til daglig arbejder Peter Schøning som 

teatertekniker, og det er også fra teatret, 

at han har meget af sin sangskrivningser-

faring. 

Genremæssigt har han ingen dogmer 

- det er den enkelte sang, der bestem-

mer hvor den vil hen. Dog er der ét 

gennemgående element: Peter skriver på 

dansk. På den måde bliver det efter hans 

mening lettere at jonglere med spro-

get og male de indre billeder af ord, der 

gerne skulle dukke op hos lytteren.

Tankerum

Hvis jeg ku’ se

Hvad der får dig til at le

Så ku’ jeg måske forstå

Og rent faktisk nå

Ind i dit tankerum

I dine øjne

Ser jeg slet ingen løgne

Og det er sikkert ik’ med vilje

At du kommer til at sige

Det du tænker på

Et enkelt ukendt blik

En mærk’lig skæv mimik

Kan vælte dig omkuld

Og sende dig i skjul

Dybt i dig selv

Men helt derinde et sted

Der håber jeg du ved

At uanset hvad du gør

Og uanset om du tør

Så er jeg med

Hvis du ku’ se

Dig selv igennem mig

Så ville du ku’ se

Alt det som jeg ser

I dig

Et skridt af gangen

Er et skridt på vejen

Til at få styr på den struktur

Der gør at verden dur

For dig

Men helt derinde et sted

Der håber jeg du ved

At uanset hvad du gør

Og uanset om du tør

Så er jeg med

Ja helt derinde et sted

Der tror jeg du ved

At uanset hvad du gør

Og uanset om du tør

Så er jeg med dig hele vejen


