


Der ute seiler livet, på nakent stormfullt hav.  
Igjennom mørkets brenning, på jakt mot lys av dag.

Der ute knuses livsmot, mot stein og kvasse skjær.
Kald brottsjø slår mot sjelen, og natten føles nær.

Der ute blåser håpet, med kjærlig sommerbris.
Med blikk mot havnens merke, blir intet livsforlis.

Ved havnen stilles stormen, og liv kan pustes inn. 
Den vind som lar meg seile, er Guds egen skapervind. 

Sigurd Svela

Skapervind
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Denne timen 
T/M: John Bell & Graham Maule
O: Hans Olav Sagrusten
© Verbum Forlag

Denne timen gjev eg i di hand,
kom og ver oss nær!
Gjer i mellom oss eit rom
der din kjærleik er.

Dette livet gjev eg i di hand,
alt som er gått sund.
Gjer meg heil og sei mitt namn
med din eigen munn.

Dette hjartet gjev eg i di hand,
med så mange sår.
Stryk i nåde feila ut
frå så mange år.

Dette vesle barnet inni meg,
Ta det i din famn!
Redd for døden er eg din,
du som veit mitt namn.

Mine evner, Herre mine år,
vil eg gje til deg.
Lat meg vera din – men òg:
Lat meg vera meg.

Helge Nysted: Flygel
Kjetil Steensnæs: Steelgitar
Tor Andre Konstali: El-gitar
Torfinn Thorsen: Bass
Torstein Lofthus: Trommer
Tarjei Nysted: Bratsj
Martin L. E. Rosenhoff: Cello 
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Alene du 
T: Sven Aasmundtveit
M: Hilde Svela

Alene du er livets grunn,
du er min borg, mitt skjulested.
Din nåde når til havets bunn,
skyene følges av din fred.
Når mørket er som natten lang
er du mitt lys, er du min sang.
Som barnet trygt på morens fang,
hviler mitt liv i deg, min Gud.

Alene du er Gud av Gud,
født mellom mennesker som barn.
Du lot deg kle i kjøtt og hud,
fanget i dødens mørke garn.
Da du ble møtt av hat og spott,
av torner kronet og forslått,
ble døden lagt i grav for godt.
Her i din nåde står jeg, Gud.

 
 

Du Herre over jord og hav,
du som er hellig, ren og god,
brøt ut av dødens mørke grav.
Du er mitt liv, mitt håp, min tro.
Du var alene og forlatt,
men lys brøt ut av dødens natt.
Min synd og skyld har du selv tatt.
Her ved din seier står jeg, Gud.

Alene du er sikker grunn,
du er mitt fjell i storm og flom.
Fra første dag til siste stund
er jeg ditt barn, din eiendom.
Nei, ingen djevel, ingen mann,
kan dra meg bort fra nådens land.
Snart står jeg der, på himlens strand.
Du er mitt liv, mitt alt, min Gud!

Helge Nysted: Wurlitzer
Tor Andre Konstali: El-gitar
Tor Egil Kreken: Banjo
Torfinn Thorsen: Bass
Torstein Lofthus: Trommer
Tarjei Nysted: Fele og mandolin
Karin Kvalvaag Manvik: Kor



3 / 

Eg vil gå og 
Jesus møta 
T: Joseph Hart,
O: Kristin Reitan 
M: William Walker

Eg vil gå og Jesus møta,
han vil taka meg i favn.
Han held kring meg så at eg kan,
kvila trygt i Jesu navn.

Kom du sørgjande, du som strever,
deg som mørkret tyngjer ned.
Jesus stend og ventar på deg,
full av lekjedom og fred.

Kom du syndar, nåden ventar,
han vil gje deg liv og mot.
Synd og skyld, alt vondt du ber på,
legg det ned ved krossens fot.

Eg vil gå og Jesus møta,
han vil taka meg i favn.
Han held kring meg så at eg kan,
kvila trygt i Jesu navn.

Helge Nysted: Flygel
Tor Andre Konstali: El-gitar
Kristian Kvalvaag: Akustisk gitar
Kjetil Steensnæs: Dobro
Tarjei Nysted: Mandolin
Torfinn Thorsen: Bass, tramping og klapping
Torstein Lofthus: Trommer, tramping og klapping
Hilde Svela: kor
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I begge Herrens 
hender er du tegnet 
T: Sven Aasmundtveit
M: Hilde Svela

I begge Herrens hender er du tegnet,
der er hans skapning preget; hver i sær.
Men fremfor alle bærer du hans merke,
som kronen av hans gjerning er du der.

I begge Herrens hender er du tegnet,
som linjene i huden, kjent og nær.
På jorden bærer du din Herres bilde;
som avtrykk av hans finger er du her. 

I begge Herrens hender ble du tegnet,
da Jesus gikk i dødens mørke natt.
Der finner du ditt framtidsmønster preget,
der finner du din hemmelige skatt.

I begge Herrens hender er du tegnet,
din framtid og ditt nå er formet der.
Der skal du være gjennom alle tider,
der hviler du i sol og vintervær.

I begge Herrens hender er du tegnet,
der er du tenkt og dannet, kjent og kjær.
Men framfor alt i sårene som sier,
at du er elsket med alt det du er.

Helge Nysted: Rhodes
Håkon Sagen: Akustisk gitar
Torfinn Thorsen: Bass
Torstein Lofthus: Trommer
Tarjei Nysted: Bratsj
Martin L. E. Rosenhoff: Cello
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Inntil mitt hjerte 
T: Sigurd Svela
M: Hilde Svela

Når smertens fotspor blir tilbake,
og nattens kulde ber deg inn,
Legg ditt kinn inntil mitt hjerte
og gi meg sorgen i ditt sinn.
Når dine rop er uten gjenklang
og ingen øyne ser din nød,
la meg røre deg som famler
og gi deg livets vann og brød.

Når trøstens toner de har stilnet,
og fryktens ansikt ber deg inn,
legg ditt kinn inntil mitt hjerte
og gi meg tåren på ditt kinn.
Når alle tanker mangler farge
og troens glør blir kvelt av savn,
la meg fly deg inni håpet
og gi deg ly i livets havn.

Jeg ser din dag, jeg ser din tanke,
jeg ser ditt liv og ditt tunge sinn.
Kom sett deg ned her ved min side
og slipp himmelens engler inn.
Aldri vil du bli alene, 
aldri vil du bli forlatt.
Alltid vil mitt hjerte banke
for deg inn i stjernenes natt.

Jeg er din Far som bærer sorgen,
alt ditt slit og tunge strev.
Jeg er ditt lys og håp på veien,
kjære, kom til meg og lev!
Jeg blir når ingen blir tilbake
og ditt rom er helt forlatt,
da tar jeg smertens barn i vare
og gir deg del i himlens skatt.

Helge Nysted: Rhodes 
Tor Andre Konstali: El-gitar
Kjetil Steensnæs: El-gitar
Torfinn Thorsen: Bass
Torstein Lofthus: Trommer 
Tarjei Nysted: Fioliner, bratsj, kontrabass, 
 el-gitar og gulvtam med visp
Karin Kvalvaag Manvik: Kor
Ola Manvik: Kor
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En bønn til deg 
T/M: Ron Block
O: Sven Aasmundtveit 
© Bug Music Scandinavia

Om jeg må gå alene her,
uten hjemsted hvor jeg er,
er det en som følger meg
på en smal og ensom vei.

Min vei er mørk, min sti er bratt,
Han er mitt lys når det er natt.
Frelser, du som bor i meg;
alt jeg har, har jeg i deg.

”Kjærlighet”, det er ditt navn,
du er mitt hjem, mitt håp, min havn.
Ta mitt liv, alt som er meg,
og la det bli en bønn til deg.

Når livet slo med tunge slag,
var Han et håp om morgendag.
Han er mitt lys, Han sier: Lev!
- i nåden min, min kjærlighet.

”Kjærlighet”, det er ditt navn,
du er mitt hjem, mitt håp, min havn.
Ta mitt liv, alt som er meg,
og la det bli en bønn til deg.
 
The Holstein United Bluegrass Boys:
Audun Haugeplass: Bass og kor
Tor Egil Kreken: Banjo
Kristian Kvalvaag: Akustisk gitar
Tarjei Nysted: Fele 
Kjetil Steensnæs: Dobro
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Hvisk dette navnet 
T: Ukjent
M: Hilde Svela

Når favnen er tom
og sinnet så trett
og tankene ikke forstår,
- da hvisk dette navnet
igjen og igjen: Jesus, Jesus!

Når lidelsen rammer
og smerten er stor,
ja større enn all forstand
- da hvisk dette navnet
igjen og igjen: Jesus, Jesus!

Det navnet er lys
og mørkets håp,
en stjerne i hjertets dyp
- så hvisk dette navnet
igjen og igjen: Jesus, Jesus!

Helge Nysted: Flygel 
Tarjei Nysted: Fioliner, bratsj og kontrabass 
Martin L. E. Rosenhoff: Cello
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Hvor sterk er 
den grunnvoll 
T: John Rippon
O: Sven Aasmundtveit
M: Joseph Funk

Hvor sterk er den grunnvoll som Jesus har 
lagt, hvor trygt er å følge de ord han har sagt.
Hva mer kan du ønske, hva mer kan du få –
enn nåde hos Jesus – han er hos deg nå!

Med mot skal du leve, i tro uten frykt,
for jeg er din Gud, jeg vil lede deg trygt.
Jeg gir deg min styrke og kraft til å stå,
min trofaste hånd holder hånden din nå.

Når prøvelser kommer, når alt synes svart,
skal nåden bli større, bli lys i din natt.
Når veien din går over glødende kull,
da brennes din halm og da renses ditt gull.

Min fred er nå din og mitt liv er blitt ditt,
og ingen kan røve den arven du fikk.
Om helvete truer og ryster din vei,
nei aldri, nei aldri, forlater jeg deg.

The Holstein United Bluegrass Boys:
Audun Haugeplass: Bass 
Tor Egil Kreken: Banjo
Kristian Kvalvaag: Akustisk gitar
Tarjei Nysted: Fele 
Kjetil Steensnæs: Dobro

Hilde Svela og THUBB: kor



For jeg er viss på at verken død eller liv, 
verken engler eller krefter, verken det som 
nå er, eller det som kommer, eller noen 
makt, verken det som er i det høye eller 
i det dype, eller noen annen skapning, 
skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet 
i Kristus Jesus, vår Herre. Rom. 8, 38-39.
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Når vi rystes  
i vårt indre 
T: Fred Pratt Green
O: Sven Aasmundtveit
M: David Lambert

Når vi rystes i vårt indre,
når vi mister sjelens ro;
det vi trodde sikkert, sviktet,
når det falt som alltid stod:
Gud er også da til stede
i en svak og skaket tro.

Stjernevrimler uten mening,
gjør oss svimle, uten svar.
Tanken føres til sin ende;
uvissheten, kald og hard.
Troen møter og sin ende,
eller hviler i Gud, Far.

Troen vokser ved å prøves,
da den ingen framtid fant.
Troens veier bærer over
der hvor tankens broer brant.
Slik som kull i dypet formes,
blir den til en diamant.

Gud er kjærlighet, han frelser
oss ved Jesu offerdød.
Dette er Guds svar for evig
hvor de tusen hvorfor lød.
Må vår tro i ham bli modnet
til å stå i liv og død.

Helge Nysted: Flygel
Kjetil Steensnæs: Steelgitar 
Tarjei Nysted: Fioliner og bratsj
Martin L. E. Rosenhoff: Cello
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St. Patricks brynje 
T: James Quinn, 
etter ”St. Patricks Brynje” fra ca 700 e.Kr
O: Hans-Olav Mørk 
© Verbum Forlag
M: Hilde Svela

Kristus, min konge,
stå ved min side,
stå ved mitt ansikt,
stå bak min rygg,
stå i det høye,
stå i det dype,
bo i mitt hjerte,
mektig og trygg.

Kristus, min hjelper,
vær ved min høyre,
vær ved min venstre,
vær du mitt skjold,
bli når jeg sover,
bli når jeg våkner,
bli når jeg vandrer,
vern meg mot vold.

Kristus i alle
øyne som ser meg,
Kristus i alle
tanker og ord,
Kristus i alle
lyttende ører,
Kristus i alt jeg
møter på jord. 

Helge Nysted: Wurlitzer og piano
Håkon Sagen: Akustisk gitar  
Kristian Kvalvaag: Akustisk gitar
Torfinn Thorsen: Bass
Torstein Lofthus: Trommer
Tarjei Nysted: Fele og bratsj
Karin Kvalvaag Manvik: Kor
Hilde Svela: Kor
Marianne Thorsen: Kor
Ola Manvik: Kor
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Herre, din trofasthet
Duett med Sigurd Svela
T: Thomas Chisholm
O: Sven Aasmundtveit
M: Fernando Ortega
© Hope Publishing Co./Curb Songs
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Natten bærer dype sår
T: Sven Aasmundtveit
M: Hilde Svela

Herre, din trofasthet er uten grenser,
du er der alltid, barmhjertig og god.
Dagene veksler med skygge og solskinn,
du er den samme, i deg har jeg ro.

Vårlys og høstmørke, vinter og sommer,
solen og stjernene, måne og jord;
alt du har skapt bærer bud om din godhet.
Trofaste Herre, din nåde er stor.

Stor er din trofasthet! Stor er din trofasthet!
Alt hva jeg trengte, det fikk jeg av deg.
Nåde har steget som solen hver morgen,
stor er din trofasthet, Herre, mot meg.

Styrke i motgang og støtte i sorgen,
nåde for synder og hjelp da jeg falt,
fred uten ende og håp for i morgen,
trofaste Herre, i deg har jeg alt.

Sigurd Svela: Duett
Helge Nysted: Piano
Tor Andre Konstali: El-gitar
Kristian Kvalvaag: Akustisk gitar og el-gitar/slide 
Torfinn Thorsen: Bass
Torstein Lofthus: Trommer

Natten bærer dype sår,
vinterdagen blør en vår.
Jeg kan skimte Guds kontur
når den mørke tiden snur.

Svarte, nakne vintertrær
kles i myke fargeskjær.
Han som skapte liv av støv,
tegner blomster, gress og løv.

Gud lar kilder bryte fram
i et kaldt og øde land.
Han er sol og stjerneskinn,
Han er regn og sommervind.

Mørketid med dom og død.
Korsets natt er tung og rød.
Snart er mørkets tid forbi,
livets farger setter fri.

Natten bærer dype sår,
korsets dag blør fram en vår.
Jeg får puste livet inn
i Guds egen skapervind.

Gud lar kilder bryte fram
i et kaldt og øde land.
Jeg får puste livet inn
i Guds egen skapervind.

Helge Nysted: Rhodes
Tor Andre Konstali: El-gitar 
Torfinn Thorsen: Bass
Torstein Lofthus: Trommer
Tarjei Nysted: Fioliner og bratsj 
Gunhild T. Vignes: Fiolin
Martin L. E. Rosenhoff: Cello
Karin Kvalvaag Manvik: Kor
Hilde Svela: Kor
Ola Manvik: Kor



Takk

Til Lynor med Tor Jørgen og Bjørn i spissen, for tillit til oppdraget 
og stor frihet i produksjonen. Lars og Irene, takk for at dere tar så 
godt vare på meg. En spesiell takk til Helge og Tarjei, samarbeidet 
har vært en drøm! Deres profesjonalitet, dyktighet og kreativitet er 
enestående og i særklasse. Takk til alle musikere som fargelegger 
sangene med en så vakker egenart og kreativitet. Utrolig gøy å 
ha dere bluegrassgutta med. Varm takk til deg bror Torfinn, du er 
utrolig dyktig og viktig for meg!  Sven, takk for at du har betrodd 
meg dine tekster og oversettelser - kjennes ærefullt. Takk for 
vakker koring, Karin, Ola og Marianne. Takk til mine økonomiske 
støttespillere og til deg Tonny, på Monsun frisør, for råd og raushet. 
Jeg er utrolig takknemlig for all støtte, oppmuntring og forbønn fra 
min fantastiske familie og mine flotte venner - ingen nevnt, ingen 
glemt. Uerstattelig! Kjære Sigurd, du er en fantastisk mann! Takk 
for at du støtter meg og står sammen med meg - dette hadde ikke 
blitt det samme uten deg. Mine øyenstener, Steinar og Susanna, 
dere er en rik velsignelse! 

Til slutt - all ære og takk til min Far som har betrodd meg 
å male Hans ansikt for andres øyne med min sang. 

Hilde
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Jesus gjør meg 
stille, stille
Norsk folketone
© Lunde Forlag
Bearbeidet av: Sven Aasmundtveit
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Produsert av Tarjei og Helge Nysted 

Jesus, gjør meg stille, stille.
La meg hvile i din trøst.
Og når Satan oss vil skille,
tal til meg med hyrdens røst.

Tal du til mitt trette hjerte,
gi det, Herre, himmelsk ro.
Løft du av all nød og smerte,
styrk mitt håp og øk min tro.

Vokt du meg for hver en fare
når jeg tankeløst går frem.
Fra den onde, skjulte snare,
frels meg du, min Gud og venn.

Blendes jeg av verdens rikdom,
vis meg da hva korset gjaldt.
La meg fatte troens visdom;
at med deg dø bort fra alt.

Jesus, dann min egen vilje,
så den helt går opp i din.
Fjern alt det som vil oss skille,
så du helt og fullt blir min.

Tarjei Nysted: El-mandolin, fiolin og kontrabass
Kjetil Steensnæs: Steelgitar




