
Gigtforeningen ska-

ber muligheder for 

at bevare livskvalitet 

og en stærk krop, 

så mennesker kan leve det liv, de har lyst 

til – også når det begynder at gøre ondt. I 

Hillerød samarbejdes med Fysioterapien 

i Centrum om små træningshold tilpas-

set gigtpatienter og med individuel super-

vision.

Gigtforeningens Nordsjællandskreds

The Rooftop Karma

The Rooftop Karma er en hillerødiansk 

singer/songwriter-duo bestående af 

Thomas Anker Hansen på akustisk gui-

tar/sang og Patrick Van Hauen på bas 

med en fælles interesse for 60’ernes 

beat/folk musik og sangskrivning. 

 

De vil genoplive den simple musik med 

de stærke tekster i form af egne sange, 

hvor udgangs punktet er alt fra dagligda-

gens små begivenheder  til de store uret-

færdigheder i samfundet.

Ledsager 

1. Vers. 

Når vinteren den raser

og frosten den knaser

kan du høre vi er her 

for vi knirker og knager

Som skovens gamle træer

står vi her stadigvæk 

tidligt op om morgenen

trodser kulden og stormen

Mellemspil

Vi føler havet, mens I ser bølgen

tag et sug af gejsten og følg den

Hvis du falder, så er det op igen 

intet skal fjerne dit smil min ven

op på bjerget, gør et hold på toppen

tag magten tilbage og behold den

spring op og gør sindet parat

Vi vil alle levende herfra   

Omkvæd

Levende er vi hver en sjæl

Nyttig når vi er os selv

Uafhængig fordi vi ved vi kan

Handlekraft.. her er vi!  

3.Vers

For bedre vilkår, for bedre støtte

alt du er værd for, sammen skal vi nynne

Rør din krop, bevæg dit sind

Se os alle vi står sammen, min ven! 

Omkvæd

Levende er vi hver en sjæl

Nyttig når vi er os selv

Uafhængig fordi vi ved vi kan

Handlekraft.. her er vi!   

Levende er vi hver en sjæl

Nyttig når vi er os selv

Uafhængig fordi vi ved vi kan

Handlekraft.. her er vi!   


