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Et nytt år fører med seg en del rapportering i en sjømannskirke. 
Det skal rapporteres hvor mange som besøker kirken, hvor 
mange besøk vi har gjort på skip og på arbeidsplasser og hjem-
me hos folk. Og økonomien selvsagt, tallene må på bordet.  

Årsrapporter kan gjøre oss både glade og triste. I en tid med 
nedgangstid i antall nordmenn her i Houston og sviktende inn-
tekter for mange bedrifter, så blir jo ikke tallene bare gode. Men 
kunsten er å se forbi tallene og på hva tallene innebærer av så 
mange aktiviteter og gode møter og mye liv.  

Årsrapporter kan vi også lage over våre egne liv iblant. Hvilke 
valg tok jeg i fjor, 
hva har skjedd 
med meg på 
grunn av de val-
gene jeg tok da? 
Hvilke valg vil jeg 
stå overfor i dette 
nye året? «I did it 
my way», sang 
Sinatra og det er 
veldig bra å se sin 
egen livsvei med 
akseptens øyne, 
men hvordan 
kommer vi dit?  

Jeg tror en god 
vei å komme dit 
er å ta noen run-
der med private 
«årsrapporter» 
eller 
«ukesrapporter» 
eller 
«dagsrapporter» 
i våre liv.  

Det finnes en 
religiøs bønnetradisjon som oppfordrer oss til å ha en bønne-
stund som kalles «The review of the day». Den handler om at på 
et tidspunkt i døgnet som passer deg, så legger du fram for Gud 
det som har skjedd det siste døgnet. Du gir det alt til Gud og ber 
om styrke til å legge bort det vonde og om lys til å se det gode. 
Her er en oppskrift om du har lyst til å prøve den ut:  

The review of the day: 

1. Se dagens tegn på Guds nåde og kjærlighet siste døgn og si 
«takk». 

2. Gjennomgang av døgnet, det du husker ’her og nå’, ikke 
stress med å huske alle detaljer, men ta periode for periode 
av dagen og merk dine følelser og opplevelser. 

3. Hva var vanskelig? – gi det til Gud. 

4. Hva var godt? – takk Gud. 

Årsrapporter 

 
Tanker i 

tiden 

Skrevet av: Torhild Viste 

5. Planlegg morgenda-
gen, tenk gjennom 
hva det neste døgn 
vil innebære. 

6. Be Gud om nåde og 
krefter og kjærlighet 
for dette nye døgnet. 

7. Be Herrens Bønn. 

En «dagsrapport» med Gud kan gi hjelp til både å legge bak oss 
det vi trenger å legge bak oss, og å finne styrke til den nye dagen 

og den nye veien 
vi skal gå.  

Nå er det et nytt 
år og nye måne-
der og dager og 
timer med ukjent 
innhold foran oss 
alle. Så la oss 
gripe dagene som 
best vi kan og 
bruk gjerne oss i 
Sjømannskirken 
noen av disse 
dagene, for vi er 
her for deg!  

Vi tar også gjerne 
imot tips om hva 
som vil være bra 
å ha som møte-
plasser for deg 
som er «over 
here» for kortere 
eller lengre tid. Vi 
liker å samarbei-
de og å lage både 

nye og gamle møteplasser, for årsrapporten neste år trenger 
ikke se til forveksling lik ut den i år.  

Og hvis du har lyst til å være sammen med oss om å lage noe, på 
kirken eller her i Texas Nytt, så si veldig gjerne i fra! Vi trenger 
deg, og Sjømannskirkens viktigste mennesker er dere som bru-
ker den, ikke oss ansatte. Så kom med dine tanker og ideer og 
ditt engasjement, så vil vi veldig gjerne gå noe av livsveien vår 
sammen med deg! 

Det er både slitsomt og godt med årsrapporter. De viser noe av 
livet som har vært på godt og på vondt. Men det viktigste er at 
de hjelper oss til å legge det gamle bak oss, gi slipp og satse på 
nytt! For nå er det et nytt år! Ta det i bruk!  

Torhild, sjømannsprest 

e-mail: tov@sjomannskirken.no; mobil telefon: 832 279 7555 

 



 

Texas Nytt Nr. 1 2017  3  

Kirkens adresse: 
The Norwegian Seamen's Church of Houston 

4309 Young Street,  
Pasadena, Texas 77504, USA 

 

Telefon: 281-998-8366 
 

Norsk IP-telefon: 53 50 99 44 
 

e-post:  
houston@sjomannskirken.no 

 

Hjemmeside:  
www.sjomannskirken.no/houston 

Veibeskrivelse til Sjømannskirken:  
Fra I - 45 Southbound:  
Exit Edgebrook (Exit # 35) - ta til venstre under I-45 
Kjør på Edgebrook ca. 3 miles (denne går over til å hete Fairmont)  
Ta til høyre inn på Young Street og kjør ca. ¼ mile til du ser skiltet til 
kirken på venstre side.  Adressen er 4309 Young Street. 
Fra George Bush Int. airport tar det omlag 45 min. med bil til kirken.    

 

Åpningstider:  
Ons, tor og fre:  12-16 

Lørdag: 10-16 
Søndag: 10-15 

Man, Tirs: Stengt. 
Sjøfolk og andre:  

Ring gjerne dersom du vil komme  
utenom åpningstidene. 

 
 

Ved akutte hendelser, ring kirkens vakttelefon:  
832 260 4271— betjent 24 timer i døgnet 

 

Velkommen! 

Pål Møll Abrahamsen 
Trosopplæring/musikkansvar 
Mobil: +1 832 279 9020  
pma@sjomannskirken.no  

Ann-Katrin Knudsen   
Diakonal medarbeider 
Mobil: +1 832 202 4293  
akk@sjomannskirken.no  

Øystein Lima Braut 
Diakonal medarbeider 
Mobil: +1 832 202 5759 
olb@sjomannskirken.no  
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Texas Nytt er utgitt av Den norske Sjømannskirken i Houston, 
og kommer ut med fire nummer per år. 

Texas Nytt sendes gratis til alle norske husstander og bedrifter i 
Texas som ønsker det, samt andre som ber om det ellers i USA. 
Et lite beløp til å dekke trykkeutgifter og porto mottas med takk 
(ca. $25 per år).  

Vi sender også gjerne Texas Nytt til nordmenn og andre in-
teresserte i resten av verden, men da ber vi om at det tegnes et 
abonnement. Dette koster USD 45/NOK 350,- per år, og bes 
forhåndsbetalt til vår norske bankkonto, eller ved å sende en 
sjekk til kirken. Husk å merke betalingen ’Abonnement Texas 
Nytt 2017’. 

Bankkonto i Norge:  Sparebanken Pluss: 

 3000.19.93840 

Neste nummer trykkes i april/mai 2017. 

Kontakt kirken for annonsepriser mm. 

Vi ber om at de som endrer adresse, eller ikke lenger ser behov 
for å motta bladet, melder fra om dette til Sjømannskirken i 
Houston.  

Åse Marie Braut 
Vertskap/husmor 
Mobil: +1 832 279 7990  
amb@sjomannskirken.no 

Ansvarlig redaktør: Torhild Viste 

I d
e

tte
 n

u
m

m
e

r: 
Redaksjonskomité for Texas Nytt: Torhild Viste, Øystein Lima 
Braut og Terje  Odden. 

Redaktør for dette nummer: Terje Odden. 

 

Forsidebilde: 17. mai-tog med Snorre i spissen. 

Robert Knudsen  
Kapellan 
Mobil: +1 832 279 7977  
rkn@sjomannskirken.no  

Karin Møll Abrahamsen 
Diakonal medarbeider 
Mobil: +1 832 294 8210 
kab@sjomannskirken.no 

Torhild Viste   
Sjømannsprest/daglig leder 
Mobil: +1 832 279 7555 
tov@sjomannskirken.no  

Våre medarbeidere ved Sjømannskirken i Houston: 

Elin Lilletvedt Masters  
Kontorsekretær/Regnskap 
Telefon: +1 281 988 8366  
elm@sjomannskirken.no  

Veibeskrivelse til kirken i Katy:  
Annenhver tirsdag er Sjømannskirken på plass i Katy. Se programmet på  
nettsidene våre for datoer. 
Grand Lakes Presbyterian Church, 6035 S Fry Rd, Katy, TX 77450 
Fra I - 10 vestover:  
Exit Grand Parkway (TX-99 Exit # 743B) - hold til venstre over I-10 
Kjør sørover på TX-99 ca. 5 miles og ta exit Fry Road 
Sving til venstre på S Fry Road  
Kjør ca. 0,7 miles til Grand Lakes Presbyterian Church på høyre side. 
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Blott en dag  

Min salme 

Da jeg vokste opp, var salmesang verken hverdagskost eller 
«søndagskost». Men på barneskolen hadde vi «Vintersangfest» 
i Kongsberg kirke hvert år, og det ble min introduksjon til 
mange fine salmer. Jeg husker «Vintersangfest» som en mektig 
og flott opplevelse som ga meg mye hver gang. Etter videregåen-
de valgte jeg å gå et år på musikklinja på Bibelskolen i Grim-
stad. Der fikk jeg et fornyet og forsterket forhold til mange flotte 
salmer. Så da Torhild spurte meg om å skrive «Min salme», 
syntes jeg det var vanskelig å velge...for jeg har ikke en salme 
som er min salme. Jeg har mange! Valget falt til slutt på «Blott 
en dag». Den ble skrevet av Lina Sandell for litt over 100 år si-
den, med utgangspunkt i 5. Mosebok 33, 25 hvor det står: «Som 
dine dager er, skal din styrke være». For meg er denne salmen 
en påminnelse om å leve en dag av gangen, her og nå, og ikke 
bekymre meg for morgendagen og framtiden. Livet er uforutsig-
bart. Vi vet aldri hva som venter rundt neste sving. Omstendig-
heter endrer seg. Det er lett å bli fanget av bekymring. For jobb, 
skole, barna våre, hva naboen eller andre synes om deg, hvor og 
når vi skal flytte neste gang osv. Vi lever også i en verden som 
krever et voldsomt tempo med «perfekt jobb», «perfekt fami-
lie», «perfekt hus», «perfekte cupcakes», you name it. Det kan 
lett bli altfor mye! Blir utmattet bare av å tenke på det. «Blott en 
dag» minner meg på at Gud, Han som har skapt oss, skrudd oss 
sammen til de vi er, Han kjenner oss. Han sier i sitt Ord at vi 

Jeg er født og oppvokst på Kongsberg, og er utdannet optiker. 
For snart 15 år siden giftet jeg meg med Eldar, og synes fortsatt 
jeg er verdens heldigste som har han! Vi har tre flotte barn; 
David 8 år, Eva Emilie 6 år og Jonatan 5 år. Mannen min jobber 
i oljebransjen, og for ett og et halvt år takket vi ja til et expat-
tilbud her i Houston. Opprinnelig plan er at vi skal hjem igjen 
til sommeren, men i disse tider vet man jo aldri helt hva som vil 
skje...  

Blott en dag, ett ögonblick i sänder, 
vilken tröst vad än som kommer på. 
Allt ju vilar i min Faders händer 
skulle jag, som barn väl ängslas då. 
Han som bär för mig en faders hjärta 
han ju ger åt varje nyfödd dag, 
dess beskärda del av fröjd och smärta 
möda, vila och behag. 
 
Själv han är mig alla dagar nära 
för var särskild tid med särskild nåd. 
Varje dags bekymmer vill han bära 
han som heter både Kraft och Råd. 
Morgondagens omsorg får jag spara 
om än omviss syns min vandrings stig, 
som din dag så skall din kraft ock vara 
detta löfte gav han mig. 
 
Hjälp mig då att vila tryggt och stilla 
blott vid dina löften Herre kär, 
ej min tro och ej den tröst förspilla 
som i ordet mig förvarad är. 
Hjälp mig Herre att vad helst mig händer, 
taga ur din trogna fadershand. 
Blott en dag, ett ögonblick i sänder 
tills jag nått det goda land. 

Lina Sandell 

Skrevet av: Eilin Lundanes 

ikke skal bekymre oss, for han vet at det ikke gjør oss godt på 
noen som helst måte (les gjerne Matteus 5, 27-32). Livet gir oss 
vår del av fryd og smerte, strev og hvile, men Han er der hver 
dag og vil bære vår smerte og vår bekymring. En dag, ett øye-
blikk om gangen. «Som dine dager er, skal din styrke være» er 
et løfte om at vi alltid vil bli utstyrt med styrke nok til å klare det 
vi må gjennom. Å ikke bekymre seg, er ikke noe jeg klarer av 
meg selv. Derfor er bønnen i tredje verset, litt fritt oversatt, god 
å ta med seg: «Hjelp meg hvile trygt og stille, på dine løfter Her-
re kjær. Hjelp meg å ikke sløse bort troen og trøsten som Ditt 
ord gir løfter om. Uansett hva som skjer meg, Herre, så la meg 
ved hjelp av Din trofaste hånd ta en dag og ett øyeblikk om 
gangen. Til jeg når det gode land. Amen». 
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Sjømannskirkens klassikere 

 Fra  
Sjømanns-

kirkens 
kjøkken 

Skrevet av: Åse Marie Braut 

Jeg får stadig spørsmål om hvordan jeg lager grøt og vaffelrøre.  
Begge deler er enkelt å lage hvis man har gode oppskrifter. Og 
det har vi selvfølgelig på Sjømannskirken i Houston. Oppskrif-
ten på vaffelrøre ligger også på vår hjemmeside. Hvis du følger 
denne oppskriften garanterer jeg gode vafler. Vaffeljern kan 
man få kjøpt på Sjømannskirken! 

Mange har problemer med at man brenner risgrøten.  Hvis man 
koker risgrøten i vannbad, trenger man ikke være redd for dette.  
Grøten blir like god hver gang. Til risgrøt bruker vi japansk ris, 
vi kjøper det på Hong Kong Market, men små poser med ja-
panske ris selger de også på HEB og Kroger. Har du litt fløteres-
ter, setter det ekstra god smak på grøten.  

Og hvis man ikke vil lage grøt og vafler selv, serverer vi dette 
hver eneste lørdag på Sjømannskirken. Og vi sørger selvfølgelig 
for god stemning og gode samtaler her på kirken. God fornøyel-
se. 

VAFFELRØRE 

6 egg 

2 dl sukker      

1 ltr. Buttermilk  ( surmelk ) 

½ ltr. Melk Grade A 

1 ½ ltr hvetemel 

2 ts bakepulver 

1 ts kardemomme 

Litt vanilje – ekstrakt  ( eller vaniljesukker hvis du har det ) 

3 sticks smeltet smør    

 

Pisk eggedosis. Bland resten godt sammen på sakte fart, la den 
svelle litt før du bruker den. Tilsett smøret tilslutt. Røren skal 
være litt tykk, men smidig og fin. 

Smør vaffeljernet så lite som mulig, da blir vaflene mye penere. 

Vaflene skal være lysebrune og fine, ikke for bleke, da er de rå 
inni, og ikke for brune… 

 

LØRDAGS-GRØT   Nok til ca. 5 personer 

 

Grunnoppskrift: 0,5 ltr. Vann 

   2,5 dl Grøtris 

   2 ss smør 

   1 liter melk Grade A  

   ½-1  ts salt 

Kok opp vann i tykkbunnet kjele. 

Samtidig varmes vann i en større kjele til vannbad. 

Ha i risen og smøret. 

Rør ofte, det legger seg fort på bunnen. 

La vannet koke inn, men ikke vent til det er tørt. Sett kjelen i 
vannbadet, og ha i melken. Sørg for at vannlinjen i vannbadet 
står like høyt som melken i den indre kjelen. 

La grøten koke i vannbad, det tar ca. 1-2 timer. Smak til med 
salt til slutt. 

Pass på at det er nok vann i den ytre kjelen. Rør av og til. Hvis 
grøten blir for tykk, spe på med mer melk. 
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“To Enjoy, Preserve and Promote our Norwegian heritage!” 

Slik lyder slagordet til Norwegian Society of Texas (NST), og i 
over 40 år har nordmenn, norsk-amerikanere og andre jobbet 
for å fremme dette målet.  

NST ble etablert i Dallas i 1975, 
etter sigende som et resultat av 
at Sons of Norway ikke fikk 
etablere seg i Texas på grunn 
av datidens lover i delstaten. 
Sons of Norway tilbød forsik-
ringsordninger til sine med-
lemmer, og i Texas var det ikke 
lov å etablere private forsik-
ringsselskap. Derfor bestemte 
man seg for å starte en egen 
organisasjon som fikk navnet 
Norwegian Society of Texas. De 
ble tilknyttet Nordmanns-
forbundet i 1976, en interna-
sjonal organisasjon som frem-
mer solidaritet mellom Norge, 
nordmenn i utlandet og venner 
av Norge. 

NST består i dag av åtte 
«Chapters» rundt om i Texas, 
som for det meste dekker de 
tettest befolkete områder i sta-
ten. I Houston har vi Snorre Chapter, og vi har sett litt nærmere 
på hva Snorre har å tilby sine medlemmer. Etter fire år i Presi-
dent-rollen har Belinda trukket seg tilbake og Morten Lamøy 
har tatt over som President. Vi har også tatt en prat med begge 
presidentene for å få deres syn på hva Snorre har betydd og be-
tyr for den norske kulturarven. 

Snorre – en vital 40-åring 

 

Hovedsak 

De fleste kjenner kanskje Snorre først og fremst gjennom de 
festene og middagene som arrangeres gjennom året. Men Snor-
re har mye mer å tilby! I januar startet et norskkurs for nybe-
gynnere. Kurset går over 12 uker med 2 timer pr. kveld, og det 
ble fulltegnet i løpet av første uka det ble annonsert. Det er tyde-

ligvis et stort, udekket behov 
for dette, så man vil forsøke å 
holde jevnlige kurs framover. 
Pr. i dag har de bare en lærer, 
Ken Huste, og for å utvide til-
budet trengs flere lærere! Vi 
oppfordrer derfor alle som har 
lyst til å bidra til å lære bort 
språket vårt til meget motiverte 
elever, til å ta kontakt med 
Morten Lamøy (epost: morten 
@lamoey.com) for å diskutere 
opplegget og høre om dette er 
noe som passer for deg. Lære-
bøkene og arbeidsbøkene som 
brukes fås kjøpt via Internett, 
og lærerne tilbys et honorar for 
hvert kurs. Målet er å kunne 
tilby både begynnerkurs og 
videregående kurs hvert se-
mester, i hvert fall så lenge 
interessen er til stede. 

Et annet tilbud til Snorres 
medlemmer som de færreste kjenner til, er at det hvert år deles 
ut stipend til studenter som bidrar til å fremme Snorres mål og 
lever opp til organisasjonens slagord. Alle registrerte studenter 
som er ferdig med high school kan søke, så lenge de er aktive 
medlemmer og ellers oppfyller kravene. Her kan også Morten 
Lamøy bidra med mer detaljert informasjon. Størrelsen på sti-
pendet varierer avhengig av avkastningen på fondet. 

I fjor prøvde man med månedlige «Lille-Lørdag»-samlinger 
en onsdag i måneden, men med vekslende hell. I år vil man 
se på andre tilbud og aktiviteter som medlemmene kan ha 
interesse av, for eksempel temakvelder, presentasjoner osv. 
Vi hører rykter om «Thorsday», så vi venter spent på hva 
det innebærer! I tillegg vil man holde på de tre tradisjonelle 
middagene som arrangeres hvert år: En rekefest på våren, 
en middag i forbindelse med Leif Eriksson day i oktober, 
samt et julebord eller nyttårsfest. I tillegg har de et godt 
samarbeid med sjømannskirka og bidrar blant annet på 17. 
mai og julemarkedet. 

Fjorårets julebord ble flyttet til januar og kalt nyttårsfest i 
stedet, og det samlet nesten 40 medlemmer til tradisjonell 
norsk julemat i lokalene til Chef Søren Pedersen, en utvand-
ret danske som driver catering-virksomhet i Montrose-
området. Medlemmene satte pris på både mat og lokalene, 
så det er ikke usannsynlig at dette stedet blir brukt også i 
framtida. I forbindelse med denne festen samlet vi avtrop-

Skrevet av: Terje Odden 

Påtroppende og avtroppende presidenter i Snorre—Belinda 
Klovning og Morten Lamøy 

Godt besøk og god stemning på en av Snorres fårikålmiddager 
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pende og påtroppende president i NST-Snorre 
for å høre litt mer om deres syn på hva Snorre 
er og skal være i årene framover. 

Belinda Klovning kom til Houston med mann 
og tre barn på begynnelsen av 2000-tallet, og vi 
lurte først på hvordan hun ble involvert i Snor-
re. «Det var veldig tilfeldig», sier Belinda. «I 
desember 2012 dro jeg sammen med familien 
til Clifton for å delta på det årlige julemarkedet 
som arrangeres der første helg i desember. Som 
mange vet er Clifton «the Norwegian Capital of 
Texas», og mye av den tidlige norske bosetting-
en i Texas var i dette området. Mens vi var der 
traff vi presidenten i NST, Mari Anne Moore, 
og sammen med Sonia Mykletun, som er gift 
med daværende generalkonsul i Houston, kom 
vi i prat med henne om Snorre og hvordan 
Houston-avdelingen hadde ligget brakk de siste 
årene. Hun spurte om jeg kunne tenke meg å 
være med å starte opp Snorre igjen, og dermed begynte snøbal-

len å rulle. Jeg hadde jo ingen erfaring med 
denne type arbeid og visste ikke hvor jeg skulle 
starte. Jeg var heldig og fikk god støtte av de 
forhenværende styremedlemmene Anne-Brith 
Berge og Joanne Ashland. De gav meg masse 
informasjon om tidligere aktiviteter og var be-
hjelpelige med å sette oss inn i hvordan ting 
fungerte. Med god hjelp fra Jostein og Sonia 
Mykletun ble det holdt et kick-off-møte i fe-
bruar 2013 i embetsboligen. Joanne Ashland 
ble med i det nye styret det første året og var til 
god hjelp inntil et helt nytt styre ble valgt av 
medlemmene. Siden har det bare gått slag i 
slag, og vi har i dag i overkant av 100 betalende 
medlemmer som er med på mange av aktivite-
tene vi har å tilby.» Belinda har snakket seg 
ordentlig varm, men vi får stukket inn et spørs-
mål: Hva har du likt best med arbeidet i de fire 

årene du har sittet som president? Belinda smiler og sier: «Det å 
få lov til å være med å formidle vår norske kultur og tradisjoner 
synes jeg er kjempeflott. Jeg er selv født inn i expat-livet og tror 
at dette kan være en av grunnene til at jeg synes det er viktig. 
Jeg synes det er kjempekoselig å til stadighet møte nye mennes-
ker. Venner kommer og venner drar, noen vil vi klare å holde 
kontakten med for alltid, mens noen var en berikelse den tiden 
vi hadde sammen. Det å ha muligheten til å promotere Norge 
med årlige internasjonale festivaler synes jeg har vært/er stas. 
Jeg liker godt å ta på meg bunaden og vise fram alle de flotte 
norske ting jeg har tatt vare på. I samlingen finnes bunadsduk-
ker, ostehøvel, troll, eventyrbøker, CD/DVD’s og plakater fra 
vårt vakre land - Norge. Jeg har alltid likt å hjelpe til med frivil-
lig arbeid og synes det er utrolig kjekt at vi har et så godt samar-
beid med blant annet sjømannskirken og det norske konsulatet. 
Sammen er vi som en stor familie, og vårt felles mål er å dele og 
ta vare på våre flotte norske tradisjoner. Samtidig må jeg under-
streke at dette på ingen måte er min fortjeneste alene, og jeg 

I 2014 besøkte Nidarosdomens guttekor USA, og Snorre hjalp til med både kon-
serter og praktiske ting 

Årets nyttårsfest var veldig populær! 

Odd Eiesland laget en treskjæring av Snorres emblem. Den er med 
på alle arrangementer 
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ønsker å takke alle som har vært 
med i styret og hjulpet til opp gjen-
nom årene, og som har bidratt til 
at Snorre igjen har blitt en suk-
sess.» «Hva har du likt minst med 
jobben?» De som kjenner Belinda 
vet at hun ikke liker å være negativ, 
men etter litt press må hun inn-
rømme at hun godt kunne vært 
foruten noe av papirarbeidet. NST 
har sine rutiner og rapporter som 
skal sendes inn, og siden de er en 
registrert 501(3)(c) non-profit-
organisasjon, er det viktig å over-
holde alle tidsfrister og sende inn de papirene som kreves. Men 
hun skynder seg å legge til: «Dette har altså aldri vært noe stort 
problem, og gledene med jobben overskygger de få negative 
sidene. I tillegg skulle jeg ønske jeg var litt mer teknisk og data-
kyndig, men der har min Morten vært til stor hjelp.» 

Den andre som sitter ved bordet er også en Morten, men med 
Lamøy til etternavn. Fra 1. januar er han nyvalgt president i 
NST-Snorre Chapter, og vi ber ham fortelle litt om sin bak-
grunn. Han forteller at han kommer fra Lofoten, nærmere be-
stemt Ramberg, og at han fikk sin utdanning gjennom Forsvaret 
som instrument-tekniker. Siden ble det jobb i oljebransjen, noe 
som førte ham til Houston i første omgang. Der traff han sin 
Sandy, og sammen flyttet de til England noen år før de slo seg 
ned i Houston igjen for 12-13 år siden. Han har nå sitt eget fir-
ma, der han for det meste driver support på programvaren de 
leverer. Kundene befinner seg hovedsakelig i Storbritannia, så 
arbeidsdagen starter ofte tidlig, men til gjengjeld har han for det 
meste rolige ettermiddager etter at engelskmennene har gått 
hjem. I desember flyttet han og Sandy til Galveston sammen 
med sine to hunder, og mye av fritida de siste månedene har 
gått med til å pusse opp og flytte inn i det nyrenoverte huset. Så 
vi spør også ham: Hvorfor Snorre? Morten svarer: «Jeg har ikke 
hatt så mye kontakt med det norske miljøet her i byen siden vi 
flyttet tilbake hit. Sandy snakker ikke norsk, så derfor er det 
ikke alltid like greit for henne å være med på rene norske aktivi-

 

Hovedsak 

teter. Jeg har imidlertid vært med i både kor og orkester på sjø-
mannskirka, så litt norske kontakter har jeg da hatt. Jeg har 
imidlertid hatt et ønske om å komme litt mer inn i det norske 
miljøet her, så da jeg ble spurt om å stille som president-
kandidat, fant jeg ut at det kunne være en god mulighet til å 
oppnå det målet. I tillegg har jeg hatt styreverv i Houston Brass 
Band der jeg var med i mange år, og også i vår «home owner’s 
association» mens vi bodde i Montrose. Så jeg har da litt erfa-
ring med organisasjonsarbeid.» «Så hva tror du du kan bidra 
med for å bringe Snorre videre?» Morten må tenke seg litt om, 
men sier så kontant: «Jeg har ikke tenkt å lage noen revolusjon, 
men bygge videre på det gode arbeidet Belinda har gjort gjen-
nom de årene hun satt som president. Jeg er nok ikke like utad-
vendt som henne, men jeg ser også fram til å bli kjent med 
mange nye mennesker og knytte nye kontakter. Og så er det 
viktig å lytte til medlemmene og høre hva de ønsker. Det at 
norsk-kurset vårt ble fulltegnet så fort tyder på at det var et stort 
udekket behov, og det er sikkert andre ting vi kan bidra med 
som vi kanskje ikke har tenkt på. Snorre er i en litt annen situa-
sjon enn de andre chapters, i og med at vi i Houston ikke har så 

Fra «relanseringen» av Snorre i 2013 på Norway House 

Frivillige fra Snorre steker vafler under 17. mai-feiring på sjø-
mannskirka 

Under fjorårets kjøttkakemiddag ble det arrangert quiz, og 
lagene diskuterte ivrig 
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Redigert av: Terje Odden 
 

Glimt fra 
kirkeboken 

Tvillingene Brittyn Marie 
og Braxton Jack Oudalstøl 
ble døpt i Sjømannskirken 
i Houston  søndag 4. de-
sember 2016. Toni og Jar-
le Oudalstøl er stolte for-
eldre, og faddere er Sand-
ra Oudalstøl Trondsen, 
John Åge Oudalstøl, Niki 
Craig Lunde og Jan-Erik 
Lunde. Til venstre sjø-
mannsprest Robert Knud-
sen. 

naturligvis med på mye av dette. Jeg tror aldri rosemaling og 
genealogi blir hovedaktiviteter hos oss, men samtidig vil vi gjer-
ne tilby det hvis det er et ønske! I tillegg skal vi arrangere All-
tinget i april. Det er NSTs høyeste organ, og jeg ser fram til å 
møte folk fra de andre avdelingene og se hvordan de jobber og 
tenker. Ellers skal jeg lytte mye den første tida, for å se hva våre 
medlemmer ønsker og hvordan vi best kan bruke de ressursene 
vi har.» 

Texas Nytt og sjømannskirka ser fram til et fortsatt godt samar-
beid med Snorre, en vital 40-åring i sin beste alder! 

mange medlemmer med norske aner i flere generasjoner; ho-
vedvekten av våre medlemmer er enten «norske» nordmenn 
eller amerikanere som ikke har norsk slekt, men som gjennom 
jobb eller familie har stiftet bekjentskap med landet og ønsker et 
forum der de kan møte andre i samme situasjon. I tillegg har vi 
jo både norsk konsulat og norsk sjømannskirke her, så mye av 
den «norskeste» feiring og markering er ivaretatt der. Snorre er 

Snorres fane flankert av styremedlemmer; fra venstre Mari-
anna Sviland, Terje Odden, Johnathan Richards og Belinda 
Klovning 

Vi holder også rosemalingskurs hvis det er ønskelig! 
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Hva nå, New Orleans? 

 
New          

Orleans 

Skrevet av: Torhild Viste 

Hva skjer i New Orleans? Er det fortsatt mulig å over-
natte på Gjestehuset?  

Skal Houston også drive sjømannskirka i New Or-
leans nå? 

Dette er spørsmål om kirka i New Orleans som har kommet til 
oss ansatte i Houston. Også vi selv har hatt lignende spørsmål, 
og litt etter litt har vi fått svar fra dem som har tenkt og be-
stemt og planlagt. I denne artikkelen forsøker jeg å gi et inn-
blikk i det jeg har oppfattet og forstått, så må jeg ta et forbe-
hold om at det ikke er alt jeg har like godt innblikk i! 

«Hva skjer med kirka i New Orleans?» 

Lørdag 21.januar signerte det siste kirkestyret for Sjømannskir-
ka i New Orleans papirene som gjorde at de 
ikke lenger er kirkestyret for New Orleans. 
En time senere signerte Board of Trustees 
sine papirer der de nå tar ansvar for den 
nye kirka som heter: Scandinavian Jazz 
Church and Cultural Center in New Or-
leans Inc. Kirka har fått en stilig logo, med 
instrumenter foran et kors og havet som 
bakgrunn, og vi som møter medlemmene i 
styret og ser hva de har planlagt, ser og 
forstår at her er det mange tanker som har 
vært tenkt og mange planer for en ny fram-
tid for kirka som har vært lagt.  

Rev. Winston Rice er den nye fungerende 
daglige lederen, COO og Senior pastor, i 

deltidsjobb for den nye kirka. Han er for øvrig Gulf Coastal 
Chaplain, noe som jo er en passende jobb for en som overtar 
etter sjømannsprester. Kirka skal fortsatt være luthersk, skjønt 
Winston Rice er ordinert i et annet kirkesamfunn.  

Jan Mikalsen er Chairman og CEO i Board of Trustees, og Erik 
F. Johnsen er president. Erik var også veldig viktig i prosessen 
da den nåværende kirken ble bygget på 60-tallet, og er igjen 
viktig for den nye kirka på samme sted!  

Den nye kirka tok det fulle og hele ansvaret fra og med 1. fe-
bruar. Den formelle avtalen kan andre uttale seg bedre om enn 
meg, men den innebærer at den nye kirka må drive med fund-

raising for å kunne betale Sjømannskirken 
den sum det er blitt enighet om, men også 
for å drive kirka slik de ønsker.  

«Hvor mye tid skal dere bruke i New 
Orleans?» 

Undertegnede har sammen med Rice Win-
ston avtalt søndager framover der Sjø-
mannskirken i Houston vil tilby norske 
gudstjenester. I løpet av året er det tenkt at 
det skal planlegges 10 norske gudstjenes-
ter, ca. én i måneden, med unntak av som-
merferietiden. Datoer for vårens norske 
gudstjenester i New Orleans finner du i 
fakta-boksen på side 12.   

Inngangspartiet på kirka blir stående selv om den nå har 
byttet navn 
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En konsekvens av at en eller to fra staben i 
Houston vil reise til New Orleans, er selv-
sagt at de samme ikke kan gjøre helgetjenes-
te i Houston. Staben har tatt grep i forhold 
til dette og bedt om hjelp fra frivillige og 
lokale nordmenn som kan tenke seg å ha en 
vakt på kirka når det blir få ansatte å ta av, 
og en av de som har meldt seg til tjeneste er 
Lene Johannessen som dere kan se bilder av 
et annet sted i Texas Nytt. Det vil også nød-
vendigvis bli ekstra kostnader knyttet til 
reising, men kirka har blitt fortalt at den 
skal bli kompensert for denne utgiften, så 
først og fremst er det menneskelige ressur-
ser som blir flyttet på en helg i måneden. I 
tillegg kan det bli aktuelt å reise til New Or-
leans for gravferder eller andre kirkelige 
handlinger der det er ønskelig med en norsk 
prest. Der det er mulig vil vi forsøke å knytte 
disse handlingene til de helgene vi allerede 
er der. Så oppgaven til Sjømannskirken i 
Houston er at vi skal ha norske gudstjenes-
ter og norske kirkelige handlinger og følge 
opp norsktalende eldre og syke. Dessuten er det flere militære 
baser som ønsker besøk noen ganger i året, og det er en kirke i 
Silverhill utenfor Mobile, Alabama som ønsker en norsk jule-
gudstjeneste i desember.  

Sjømannskirka vil gjøre dette arbeidet så lenge det er nok 
norsktalende som etterspør denne tjenesten, så tilbudet vil bli 
evaluert år for år. Det kan også komme på tale at sjømannskir-
keansatte fra andre sjømannskirker i USA kan bidra, om det 
skulle være behov for det.  

Den nye skandinaviske kirka i New Orleans er for øvrig også 
støttet av våre nordiske naboer, og jeg ble fortalt at den svenske 

kirka ser på muligheten til å ha en kvartalsvis svensk gudstje-
neste. Dessuten er den nye kirka en jazzkirke, fordi det er 
mange interesserte musikere som ønsker å fortsette å bruke 
den, både  fra Skandinavia og fra New Orleans.  

Jan Mikalsen fortalte at det de nye lederne og støttespillerne til 
den nye kirken i New Orleans håper på er at de som er 2. og 3. 
generasjons nordmenn kanskje kan komme tilbake til kirka når 
nå tre av fire gudstjenester vil være på engelsk. Samtidig håper 
vi alle som har kirka i New Orleans kjær, at flest mulig av de 
som har uttrykt ønske om at kirka skal bestå, vil støtte opp om 
kirka og hjelpe til så den fundraisingen som må skje, kan skje og 

Faktaboks: 

Board of Trustees: 

Jan Mikalsen, 

Erik F Johnsen,  

Rev Winston Rice,  

James M. Baldwin Jr.,  

Liv S  Munro,  

Cecilia Kjellgren,  

Warner M. Williams,  

Svanhild M. McCray 

Advisory Board: 

Thomas D. Westfeldt, Honary Consul of Sweden 

Philip deV Claverie, Sr, Honary Consul of Finland 

John F Fay, Jr, Honary Consul of Denmark 

Greg J. Beuerman, Honary Consul of Iceland  
Avtalen ble signert 21.januar; Jan Tommy Fosse for Sjø-
mannskirken i Norge og Jan Mikalsen for det nye styret 

Gammelt og nytt styre 
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at aktiviteten kan øke og bli bærekraftig. Jan Mikalsen fortalte 
at hovedgrunnen til at de som nå er i det nye Board of Trustees 
har gått inn på denne avtalen med Sjømannskirken i Norge, er 
at de ønsker å opprettholde kirka som en non-profit kirkelig og 
kulturelt organisasjon, og har et stort hjerte for dette.  

Så er du i New Orleans, kom innom kirka og gi din støtte til 
dem! Vi ønsker alle at kirka med mer enn 200 års tradisjon skal 
få leve videre, om ikke lenger i en norsktalende ånd, så i en 
skandinavisk kulturell ånd med masse god jazzmusikk! Og vi 
ansatte i Sjømannskirken i Houston  skal gjøre det vi kan for å 
støtte denne nye kirka i den rollen vi har fått!  

«Kan man bruke Gjestehuset?» 

Svaret er: Ja, Gjestehuset kan fortsatt brukes! Om det blir 
nye regler og nye ordninger vet vi ikke per i dag, men det er 
helt klart at kirka ønsker at folk fortsetter å bruke gjeste-
rommene og leilighetene, så nøl ikke med å ta kontakt! 

Gudstjenesten 22.januar 

Gudstjenesten var ved daglig leder og sjømannsprest Frank 
Torbjørn Skofteland, Utenlandssjef Jan Tommy Fosse, 
daglig leder og sjømannsprest Torhild Viste og den nye 
kirkens prest Winston Rice, Brian Hsu var organist, og 
Astrid Devlin leste tekster. Gudstjenesten var hovedsakelig 
på norsk som en markering at det er denne æra som nå er 
ved sin avslutning, men deler av gudstjenesten var også på 
engelsk. Ansgar Bibelskole deltok med flott gospelsang og 
Jan Mikalsen presenterte det nye styret og viktige støtte-
spillere i styret fra andre skandinaviske land. Etter gudstje-
nesten var det mange flotte kaker laget av Tina med flere 
frivillige, og Gospelkoret hadde en minikonsert etter kirke-
kaffen.  

Så jeg drister meg til å si: Velkommen til kirka i New Or-
leans! Det blir en spennende kirke og skal jeg bedømme ut 
fra menneskene jeg har møtt så langt, så vil du kunne møte 
mange flotte mennesker og høre livgivende ord og toner!  

Gud velsigne The Scandinavian Jazz Church and Cultural Cen-
ter! 

 

Nattverd under gudstjenesten 22. januar 

 

Fakta om kirkelige handlinger: 

Sjømannsprestene i Houston har ikke vigselsrett i Loui-
siana, så med mindre det er mulig å skaffe dette vil det 
først og fremst være tale om en forbønnshandling for 
par som ønsker å ha en norsk seremoni. Dette ligner 
veldig mye på en vanlig vielse, så det trenger ikke nød-
vendigvis å være et problem. Videre er det greit å være 
klar over at siden kirka i New Orleans ikke lenger er 
norsk og således ikke lenger en del av Den norske Kir-
ke, vil barn som døpes i den amerikanske kirka ikke bli 
automatisk medlem av Den norske Kirke i Norge. Dette 
ordnes enkelt ved å melde inn de døpte barna når en er 
tilbake i Norge. Derimot vil barn som døpes gjennom 
Sjømannskirken i Houstons gudstjenester automatisk 
også bli medlem av Den norske Kirke, fordi prestene i 
sjømannskirken har denne avtalen med Den norske 
Kirke. Tilsvarende vil bare konfirmanter som konfirme-
res av en sjømannsprest bli registrert i kirkeboken i 
Norge.  

Som vanlig var det kirkekaffe etter gudstjenesten, og kakebordet 
bugnet av godsaker. 

Faktaboks: 

Datoer for norske gudstjenester i New Orleans i vår 
ved prester fra Sjømannskirken i Houston: 

En av prestene reiser til New Orleans 12. februar, 19. mars 
(familiegudstjeneste), 16. april (1.påskedag) og 21. mai, 
(17.mai markering). Også diakonal medarbeider med ansvar 
for besøkstjenesten vil være med til New Orleans når det er 
ønskelig; i vår blir det mars- og mai-helgene.  
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Frivillighet 

Society of St. Stephens 

 

Siden sist 

Torhild Viste og Øystein Lima Braut 
besøkte Society of St. Stephens tirs-
dag 24.januar for å overrekke gave-
sjekken fra menigheten fra Julaften-
gudstjenestene i fjor.  

Frivillig leder Ed Cullison tok imot 
sjekken med glede og fortalte oss litt 
om arbeidet. Hvor mange frivillige 
som kommer til kontorene avhenger 
fra dag til dag, men det er alltid men-
nesker som trenger hjelp.  

Denne organisasjonen kan hjelpe 
med matleveranser annenhver må-
ned til familier som trenger dette, og 
de kan også iblant hjelpe med å beta-
le en husleie dersom det kniper, så de 
det gjelder skal få beholde hjemmene 
sine. 

Tusen takk til alle som var med å gi denne gaven på nesten 1000 dollar! 
For øvrig går normalt 10% av alle offergaver til Sjømannskirken i Hous-
ton også til Society of St. Stephens.  

1. mars kommer Ed Cullison til Onsdagsforum og vil fortelle mer om ar-
beidet til alle som kommer til kirka den dagen. Vel møtt! 

Sjømannskirken er avhengig av alle våre frivillige og ikke minst nå som vi 
også skal reise til New Orleans iblant for å hjelpe til.  

Lene Johannessen har sagt seg villig til å hjelpe til både i vår og i sommer, 
og lørdag 28.januar hadde hun sin første lørdagsvakt på egen hånd og gjor-
de en super jobb! 

Så takk, Lene, for at du hjelper til! 
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Jeg møter Frank i Sjømannskirka morgenen etter at vi 
har hatt en stor felles gudstjeneste sammen. Der del-
tok også utenlandssjef Jan Tommy Fosse og Winston 
Rice, som er ny fast prest i den nye jazz-kirka. Frank 
hadde planlagt en flott gudstjeneste hvor også Astrid 
Devlin deltok, Brian Hsu spilte orgel,  og Ansgar Bi-
belskole bidro med sang. Ansgar Bibelskole er blant 
de norske grupperinger som kommer årlig til kirka i 
New Orleans, overnatter på Gjestehuset og har kon-
serter i området i den uken de er der. Frank var glad 
for at han kunne være tilbake i denne uken med besøk 
fra bibelskolen, for nå har han kun en uke eller to 
igjen i jobben som sjømannsprest i New Orleans. Jeg 
lurer på hvordan det er for ham å være vitne til avvik-
lingen av sjømannskirka han har arbeida for i så 
mange år? 

Frank forteller: "Det har jo vært en vanskelig og kre-
vende prosess, men akkurat nå, når alt er avgjort og 
jeg ikke skal være med å lage noe for framtida her 
lenger, ser jeg i grunnen fram til at denne avslutnings-
prosessen snart er over. Jeg har jo også allerede be-
gynt i min nye jobb som Offshore Supply-prest i Nor-
ge, så nå ser jeg fram til å avrunde her og komme or-
dentlig i gang der. Til New Orleans kommer jeg jo 
tilbake på besøk, ikke minst ønsker min kone og jeg å 
besøke hennes sønn iblant, så det er ikke farvel for alltid til byen 
og kjente her." 

Frank forteller så litt om familien hjemme, to av sønnene er i 
Norge, en av dem bor fortsatt hjemme, og så er altså den mid-
terste sønnen, Simen, i byen her som student, sammen med sin 
kjæreste.  

Frank Skofteland 

En av Franks siste dager som prest i New Orleans. Fra venst-
re: Winston Rice, Torhild Viste, Jan Tommy Fosse, Frank Tor-
bjørn Skofteland 

Skrevet av: Torhild Viste 

 

Portrett 

Så kan du fortelle litt om dine minner fra tida di her i New Or-
leans, hvordan har det vært å arbeide og bo her i de åtte årene 
du har vært her? 

Frank svarer: "New Orleans er jo en festlig by som mange men-
nesker kommer innom. Selv om den norske kolonien minker, er 
her mange turister og mange musikere som kommer mest fra 
Norge og Sverige og Danmark. Også lokale musikere, folk som 
er i den øverste klasse musikalsk, kommer innom kirka fordi de 
liker å spille her. I perioder er det mye besøk og mye ulikt som 
skjer her." 

Frank forteller om de mange store konferanser, musikkfestiva-
ler, jazzfestivaler med mer som finner sted årlig i den populære 
byen. Mardi Gras nå på våren gir mye folkeliv, og høsten er vir-
kelig spekket med festivaler hver helg.  

Frank: "Alt dette er arrangement som er nære og tilgjengelige. 
New Orleans tilbyr mye å delta på hvis en ønsker å være med. 
Det er ikke "Sodoma og Gomorra" alt, vet du. Det er mye seriøs 
kultur og musikk. Alt er ikke Bourbon Street. Men når en kan gå 
ut hver dag, så må en jo lære å skjerme seg og iblant kan det 
nesten bli for lite, for en blir så vant til tilbudet." 

Etter å ha besøkt byen noen ganger den siste tiden har jeg også 
fått sett meg litt om i byen, etter å ha fått utvidet tjenesteområ-
det til nye og ukjente farvann. For meg ser det ut som det fore-
går minst en festival hver dag, men det stemmer at det også er 
roligere strøk og mye god mat og mye tilgjengelig god musikk.  

Hva har vært spesielt med å være sjømannskirke akkurat her, 
Frank? 

Frank spiller billiard med John Thetford. John har gått i den norske 
sjømannskirka siden han var 15 år gammel, nå er han 70 år. John er 
glad kirka vil fortsette å være kirke nå når den norske Sjømannskirka 
har trukket seg ut. John har bak seg en militær karriere, og har vært 
både politi og bodygard. I tillegg er han en veldig hyggelig kar å møte! 
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nok mer vant til at dette er en realitet for sine kirker enn vi 
nordmenn."  

Frank er nå i Offshore-gruppa for Sjømannskirken i Norge. Det 
vil si at han er en ambulerende prest som jobber med Supply-
båter. Han har bare så vidt begynt i den jobben nå etter jul. Det 
vil bli en del reising i langs vestlandskysten, men hjemme er 
med familien i Stavanger. Den siste tiden i New Orleans var 
kona tilbake i Norge, så nå er det godt å skulle få bo i sammen 
igjen på ordentlig.  

Er du glad for å kunne fortsette med å gå på båtbesøk i din nye 
jobb? 

Frank: "Ja, det er jeg veldig glad for, det var alltid noe av det 
beste med jobben i sjømannskirka å få lov til å gå på båt!" 

Hva er det som er så bra med å gå på båt? 

"Det er spesielt å gå på båt. Vanligvis kan vi mennesker gjøre 
som vi vil og bevege oss hvor vi vil, men på båt blir en "stucked" 
der en er. Som prest kommer en som en samtalevenn. Sjøfolke-
ne snakker ikke alltid så mye med hverandre, det er mye arbeid 
og de er ofte trøtte når arbeidsdagen er over. Derfor har de ikke 
nødvendigvis så mye sosialt fellesskap. Alt dette gjør at det blir 
en annen type samtale enn når en møter folk andre steder."  

Så da er det godt at det fortsatt blir båtbesøk i framtiden for 
Frank, for dette står helt tydelig hans hjerte veldig nært, både 
som prest og sjømannskirkeansatt.  

Jeg og alle ved Sjømannskirken i Houston takker Frank for inn-
satsen og ønsker ham og hans familie alt godt i sin nye Offshore
-tilværelse. Etter dette intervjuet kom Frank innom på et kort 
besøk for å donere bilen til Houston og så dro han glad tilbake 
for sin siste arbeidsdag i New Orleans.  

Og undertegnede føler seg trygg på at Frank og familien vil 
komme tilbake til New Orleans og besøke den nye jazz-kirka og 
kanskje får han fortsatt spise risengrynsgrøt og vafler? Tiden vil 
vise, men tiden som sjømannsprest i New Orleans er definitivt 
over! Takk for innsatsen og takk for intervjuet, Frank! 

Frank er på lynvisitt i Houston for å donere bilen fra New 
Orleans til kirka i Houston, her sammen med kapellan Robert. 

"Mississippi-elva har vært, og er fortsatt, et knutepunkt i Gul-
fen, det går mye i olje og kjemikalier. Det er også en korn- og 
mais-ferdselsåre, og den hadde stor betydning under den 2. 
verdenskrig. Dette førte til at mange nordmenn kom hit og gif-
tet seg og ble boende her. Konsulatet flyttet til Houston på 80-
tallet. Fortsatt er New Orleans en av de aller største havnene og 
hovedhavn for supply til Gulfen, det er 6500 anløp i året i elva. 
Hvis rederne hjemme hadde beholdt nordmenn på skipene, ville 
New Orleans vært en av de største i verden med tanke på antall 
besøkende nordmenn på skip, men nå er det norskeide skip 
uten nordmenn på i det hele tatt. " 

Frank har vært ansatt i Sjømannskirken i New Orleans i to pe-
rioder, først som vaktmester i 1996-2000 og så som prest siden 
2013. I den første perioden han var i New Orleans besøkte kir-
ken 450 skip i året, men så begynte rederne å flagge ut, og da 
han kom tilbake som sjømannsprest gikk ikke kirka på båter 
mer. Frank tok fatt i dette og begynte med skipsbesøk igjen, og i 
2015 var han på mer enn 60 skipsbesøk.  

Skipsbesøk er det altså fortsatt grunnlag for i New Orleans, den 
største endringen er ikke der, men i antall fastboende som snak-
ker norsk.  

"Kirkebygget vi er inne i nå ble tegnet av arkitekt Erling Han-
sen, bosatt i Houston, og ble startet bygget i 1965 og åpnet i 
1968. Etter krigen kom det mange nordmenn som slo seg ned, 
og tallet økte i 60-årene før den nye kirka ble bygd, men sjø-
mannskirke har det vært i New Orleans siden 1906."  

"Erik F. Johnsen satt i kirkestyret den gang og var en stor fund-
raiser for nybygget i 1968. Og nå er han også president i det nye 
kirkestyret, Board of Trustees, bl.a. sammen med svigersønnen 
James Baldwin som er norsk honorær konsul i New Orleans." 

I våre dager er det få norsktalende igjen av de fastboende, men 
det finnes 2. og 3. generasjons nordmenn som føler tilknytning 
til kirka, uten å snakke norsk.  

Frank: "Jeg har trivdes med å være her i New Orleans, det er 
mange fine folk i kolonien her og veldig moro med alle besøke-
ne, turistgrupper, enkeltgrupper og musikere som ønsker å 
komme."  

Så hva tenker du om framtida til den nye kirka her, Frank? 

"Jeg håper det blir greit, det er mange som ønsker den nye kir-
ka, men ingen vet om det 
blir en suksess. Motivasjo-
nen i kirkestyret er stor. 
Mange i Norge setter pris på 
kirka og ønsker at den fort-
satt skal være her. Spørsmå-
let blir vel hvor mange men-
nesker som stiller opp for 
den så den kan overleve. 
Nordmenn tenker iblant at 
sjømannskirka er det norske 
myndigheter som sørger for, 
og tenker ikke alltid på at 
sjømannskirka er en kirke 
som er helt avhengig av do-
nasjoner og frivillige for å 
overleve. Amerikanere er 
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Lunsjgruppene på kirka 

Redigert av: Terje Odden 

 

Julegudstjeneste i Wichita Falls 

Lunsjgruppene i 
Katy og The Wood-
lands var represen-
tert da Sjømannskir-
ken inviterte alle 
lunsjgruppene til en 
felles lunsj på kirka.  

Dagen starta med 
stolleken som kirke-
styremedlem Eilin 

Lundanes vant! Og fortsatte med kyllingsuppe og dessert med is og 
varme bjørnebær og kransekake-stenger.  

Kirka vil med dette takke for alle gode lunsjer vi får ta del i, for 
samværet, og 
også for all fri-
villighet så 
mange av kvin-
nene bidrar med 
på kirkas ar-
rangementer 
gjennom året.  

Takk til alle som 
kom! 

Julegudstjeneste 10. desember på Sheppard Air Force Base, med norske elever og instruktører med familier.  

 

Siden sist 
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Beredskapsdager 

Juletrefest 8. januar 

 

Siden sist 

Søndag 8. januar var det tid for juletrefest. Som vanlig 
var det mange forventningsfulle barn og unge til stede, 
og jammen kom nissen på besøk i år også! Stolleken er 
gøy for 
store og 
små, og 
under til 
høyre er 
«Santa’s 
little hel-
per»! 

Beredskapsdag 30. januar i kirka var kun med staben, for å være beredt når det uforutsette skjer, hvem gjør hva og hvordan gjør 
vi det? Beredskapsdag 31. januar var sammen med konsulatet, der temaet var hvordan vi samarbeider, hva forventer vi av hver-
andre?  Flotte og nyttige dager! Takk til Britt Ystebø fra Beredskapskontoret i Sjømannskirken. 
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 Skrevet av: Øystein Lima Braut 

Wood Group  

Bedrift 

En av Sjømannskirkens nyeste sponsorer er Wood 
Group.  I forbindelse med den nye avtalen fikk Sjø-
mannskirken en avtale om å besøke firmaets campus i 
Energy Corridor.  Her jobber over 3000 mennesker fra 
hele verden.  En av disse er President for Projects and 
Modifications, Edmund Hugo Lunde (57).  Han har nå 
bodd 23 år i Houston, men er oppvokst på Bardufoss.  
Edmund startet karrieren som offiser i det norske luft-
forsvaret, men har etterpå hatt lederjobber i firma som 
Kongsberg Dresser Power, Kværner Engineering, Kongs-
berg Offshore og FMC før han startet i Wood Group.  
Etter å ha flyttet til Houston i 1994, traff han skotske 
Maggie som også jobbet i Wood Group. De giftet seg på 
Sjømannskirken i Houston og har tre barn sammen.  
Familien trives godt her i Houston.  Selvsagt syntes de 
sommeren er i varmeste laget, med når de ser på hva 
Houston ellers har å by på med hensyn til kultur, skole-
tilbud, bo-forhold, levekostnader, osv., så er de glade for 
at de kom til Texas. «Hjemme» i Norge har Edmund 

Valemon2 Hook-up— Photo Andre Osmundsen-Statoil 

Fra venstre:  Matt Kirk, Christopher M. Barton, Edmund Hugo Lunde og Kent McAllister. 
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overtatt og restaurert hjemgården, og familien er ofte der og 
nyter storslått norsk natur og laksefiske i Målselven. 

Wood Group har flere store norske kunder som de samarbeider 
med flere steder i verden.  Edmund har derfor invitert flere 
sentrale personligheter i Wood Groups organisasjon i Houston 
til å fortelle om arbeidet.  I tillegg til Edmund deltok Sr. Vice 
President – Offshore, Kent McAllister, Sr. Vice President, Busi-
ness Development – Offshore, Christopher M. Barton, VP Sub-
sea Americas, Matt Kirk og Communications and Marketing 
Lead, Dan Smithyman. 

Firmaet startet i 1912 i Skottland. De drev da med reparasjoner 
av skip, men har siden utviklet seg til et globalt firma som nå er 
tilstede i over 50 land.  De jobber på oljeplattformer, i indu-
strien, med vindmølleparker, samt raffinerier og selger årlig for 
omtrent 6 milliarder dollar.  Globalt har Wood Group rundt 
33.000 ansatte og de har for tiden kontorer på fem steder i Nor-
ge. 

«Hvordan går det Wood Group for tiden?», spør jeg.  Kent 
McAllister svarer at det er tøffe tider i bransjen, «men vi gjør 
det etter forholdene veldig bra. Vi har nå omtrent 60% av det 
tilgjengelige markedet i Houston på såkalte «topside facilities» 
på offshore-plattformer».  «Vi er også aktive på norsk sokkel,» 
fortsetter Edmund Lunde.  «Norge er viktig for oss siden det er 
et av de største offshoremarkedene i verden.  Vi fullførte nylig 
«topside facilities» for Aker BP (det norske) på Ivar Aasen-feltet 
og det var en suksess.  Dette er med på å gi oss et godt rykte i 
Nordsjøen, der noen prosjekter har vært preget av høy penge-
bruk og «over-engineering.».  Vi har også et godt samarbeid 
med norske bedrifter i Houston gjennom INTSOK.  Vi har blant 
annet samarbeidet godt med Statoil i over 20 år.  Nå jobber vi 
sammen med dem på det store Peregrino-feltet utenfor Brasil.  

 

Bedrift 

Vi har jobbet der i 
flere år allerede, men 
har nå en helt ny platt-
form på gang.»  Matt 
Kirk som er VP i Sub-
sea Americas forteller 
at Wood Group også 
gjør det bra i Subsea 
markedet.  «Det er et 
tøft marked her i 
Houston, men vi leve-
rer konkurransedykti-
ge produkter. Vi er 
ofte en kulturelt god 
samarbeidspartner for 
europeiske aktører. Vi 
har nok en mer euro-
peisk mentalitet enn 
enkelte amerikanske 
firma.» 

«Hva er det som gjør at dere lykkes i et tøft marked og vanskeli-
ge tider?»  Det er tydelig at dette er noe en er stolt av i firmaet, 
og svarene lar ikke vente på seg:  «Vi har lang erfaring og en 
veldig god «track record».  Prosjektene vår blir levert i tide og 
holder god kvalitet.  Vi er også innovative og finner nye og gode 
løsninger, tilpasset kundene våre.  Et annet moment er at vi 
hadde startet med å omstrukturere og effektivisere Wood Group 
allerede før fallet i oljeprisen kom.  Da var vi bedre rustet til å 
møte utfordringene som kom». 

Wood Group er også stolte over et internt effektiviseringspro-
gram de kaller «Project Intrepid». Christopher Barton forteller: 
«Project Intrepid er et globalt prosjekt som ledes her fra Hous-
ton.  Vi har satt oss høye mål og ønsker å kunne gjøre samme 
type prosjekter som vi gjør nå, men med 50% færre arbeidsti-
mer.  Vi har fått inn tusenvis av forslag til forbedringer fra hele 
verden, men har valgt ut 77 av forslagene.  Noen av disse er alle-
rede implementert og har hjulpet oss til å bli bedre. Dette er 
tiltak som vil komme kundene til gode, og som gjør at vi kan 
konkurrere i et tøft, internasjonalt marked. 

Wood Group går nå inn som en av Sjømannskirkens sponsorer 
og understreker at samfunnsansvar er viktig for dem.  De setter 
pris på Sjømannskirken som aktør i beredskapssaker.  Firmaet 
har flere norske kunder og flere av disse sitter i perioder på 
Wood Group sin campus.  «Det er godt å vite at dere er der hvis 
noe skjer.»  «I tillegg er det viktig for oss å være tilstede for lo-
kalmiljøet,» sier Christopher Barton.  «De siste årene har jeg 
fått lov å være med å lage jul for vanskeligstilte veteraner som 
bor i Houston.  Dette er et arbeid som gjør meg ydmyk og setter 
arbeidet vårt i et større perspektiv.»  Sjømannskirken ser frem 
til et godt samarbeid med Wood Group i året som kommer og 
ønsker dem lykke til i fortsettelsen.  

Peregrino B platform - Photo Øyvind Hagen - Statoil 
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Årets konfirmanter 

Skrevet av: Robert Knudsen 

Årets konfirmanter er med og setter sitt preg på gudstjenes-
ter, aktiviteter og arrangementer på Sjømannskirken i Hous-
ton. 

Konfirmantene stilte velvillig opp under fjorårets store jule-
marked. De stekte vafler i kafeen, pakket varer i butikken og 
hjalp de minste på bordet med hobbyaktiviteter – uken i for-
veien hadde også konfirmanter med foreldre, foresatte og 
familie gjort en fenomenal jobb med å rydde og pakke ned 
flere av rommene i kirken som ville bli brukt under julemar-
kedet. 

På samlingen lørdag 3. desember lærte konfirmantene om de 
tre store kristne høytidene: jul, påske og pinse. Dagen derpå 
var det Supersøndag og konfirmantene var med på å forbere-
de familiegudstjeneste og påfølgende juleverksted. Under 
gudstjenesten formidlet konfirmantene julens budskap gjen-
nom dramastykke, tekster, salmevalg og bønner. Senere i de-
sember - under julegudstjenesten på Sheppard Air Force Base 
i Wichita Falls 10. desember var det konfirmant Anders Karls-
vik sin tur til å være gudstjenestemedhjelper, og han hadde 

 

Ungdom 

litt av en oppgave med å holde styr på to sjømannsprester. Det 
nye året gikk også i gang med 
første samling 21. januar, hvor 
konfirmantene forberedte og 
medvirket på gudstjenesten den 
22. januar.  

Vi gleder oss til programmet for 
resten av våren – og jeg har nok 
en mistanke om at mange ser 
særlig frem til leiren i New York 
i april. Før den tid er det konfir-
mantenes prosjektgudstjeneste 
26. mars. Her «overtar» konfir-
mantene hele gudstjenesten – 
de velger tema, planlegger og 
leder gudstjenesten, så den bør 
man få med seg. I tillegg er det 
årsmøte for Sjømannskirken i 
Houston etter kirkelunsjen, så 
dette blir en begivenhetsrik dag 
på kirken. Så er det selvfølgelig 
konfirmasjon 21. mai, kl. 11:00.  

Vi oppfordrer fortsatt alle til å 
ha våre fantastisk flotte konfir-
manter med i tanker og bønner. 

Trivelig lørdagssamling med 
konfirmantene i Houston  

Konfirmant Anders Karlsvik sammen med Sjømannspreste-
ne Robert Knudsen og Frank T. Skofteland 
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Nytt år med familiedager i Katy  

Ungdom 

Annenhver tirsdag valfarter de ansatte fra Sjømannskirken i 
Houston til leide lokaler i Grand Lakes Presbyterian Church 
for å tilbringe dagen sammen med små og store i Katy… og 
har det kjempegøy. 

Dagen begynner halv elleve med Småbarnstreff – en samling for 
de yngste barna som er hjemme på dagtid eller for alle de som 
har lyst på en fridag fra barnehagen. Aller først er det lek og 
moro.  
Klokken elleve går man i gang med Babysang – med kjente og 
ukjente sanger. Betegnelsen «Baby» i Babysang kan nok være 
litt misvisende, for her er alle sangglade barn og voksne hjerte-
lig velkommen - og her kan man stolt og uredd synge med den 
stemmen man har. Fra halv tolv og utover koser man seg sam-
men med en såkalt pot-luck lunsj. De som har mulighet tar med 
seg noe pålegg og snadder til fellesskapet. Til lunsj går det også 
an å dukke opp selv om barna er på skolen, på universitet eller 
kanskje til og med har fått egne barn. Alle er nemlig hjertelig 
velkommen, med eller uten barn. Det er mange som benytter 
seg av den muligheten, da det er trivelig og sosialt. Praten går 
lett, og små og store koser seg i hverandres selskap.  

Klokka fire på ettermiddagen er det de eldre barnas tur. Da er 
endelig skolen ferdig og man er klar for sprell og moro på «Etter 

skoletid.» Vi 
begynner med 
å spise sam-
men, noe som 
er godt etter 
en lang dag 
på skolen. 
Deretter er 
det en liten 
andakt eller 
bibelfortelling 
som gjerne er 

knyttet opp mot temaet for dagen. Hver samling har nemlig et 
eget tema med morsomme og spennende aktiviteter og hobby-
prosjekter. På første samlingen i januar så skulle vi lage og fly 
drager. Etter noe innledende forvirring ble det avklart at det 
dreide seg om den typen som lages av tau, tre og papir og ikke 
den som samler skatter og spruter ild. Det at det dreide seg om 
«kites» og ikke «dragons» la ingen demper på stemningen. Alle 
kunne dekorere og sette sitt preg på sin drage, og det ble mange 
flotte kreasjoner som denne dagen lettet fra bakken ved hjelp av 
vind og raske skritt. Det er kanskje ingen hemmelighet at ikke 
alle ansatte i sjømannskirken er like gode til å bevege seg raskt, 
heldigvis var det ikke mangel på gode tilbud om hjelp for å få 
dragene til å fly.  

På den neste samlingen var det tid for filmverksted. Roller og 
kostymer ble fordelt, kameraet rigget opp og skuespillere stilte 
seg opp på plassene sine. Så ble det ropt «Action» - og klikk sa 
det i noe en forvirret prest kalte «klikketingen», men ble altså 
raskt korrigert av flere barn som sa at det het clapperboard eller 
«clacker». Spørs om ikke det er mange aspirerende filmstjerner, 
regissører og filmskapere blant våre unge. Det å lage film er mye 
jobb, og av og til prøves  tålmodigheten når det er behov for å ta 
en scene om igjen – og om igjen – særlig hvis ikke man selv er i 
akkurat den scenen. Men alle tok det med godt humør. «Hva 
slags film laget de?» spør du kanskje. Det får du komme til Sjø-
mannskirken og se når vi skal feire familiegudstjeneste på kjer-
ka 5. mars.  

Videre dette halvåret kan vi friste med skattejakter, hobbypro-
sjekter som å lage t-skjorter og snekre av fuglekasser, vi skal 
feire fastelavn og påske, og som alltid blir det mye lek og moro – 
kirken har et flott uteområde og det er få ting som er så godt 
etter en lang dag som å komme seg ut for å løpe og leke.  

Vi har det skrekkelig morsomt på våre familiedager i Katy og 
håper at enda flere blir med.   

Skrevet av: Robert Knudsen 
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Alaska 

 

Reisebrev 

Alaska er, etter min mening, et sterkt undervurdert feriemål. 
Anchorage, den største byen med ca. 500 000 innbyggere, lig-
ger vakkert til, omgitt av sjø, fjell og nydelig natur. Innen ca. 
20 minutters kjøring fra sentrum kan du nå utgangspunkt for 
en rekke flotte fotturer eller toppturer. Med lange, lyse som-
merkvelder kan du ha en flott lang dag i fjellet, og likevel rekke 
et godt restaurantbesøk i byen. For utendørsentusiaster finner 
du neppe noe sted med like mange muligheter som Alaska.  

Jeg har vært flere ganger i Alaska, både i forbindelse med jobb 
og på ferie. En av de flotteste opplevelsene var da jeg og en ven-
negjeng raftet i elva Six Mile, som har klasse 4 og klasse 5 stryk. 
Før vi fikk lov å delta måtte vi bevise at vi klarte å svømme fra 
den ene til den andre siden av elva i iskaldt vann og sterk strøm. 
Det var så vidt vi klarte det. Så startet turen med tørrdrakt og 
hjelm. De neste timene raftet vi nedover en fantastisk elvedal 
med sterke stryk, flott natur og masse villdyr. Det var krevende 
å henge på i de villeste strykene, men en opplevelse for livet.   

For familier og andre som foretrekker litt roligere rafting, ka-
jakkturer eller kano finnes det selvfølgelig tilbud på alle nivåer. 
Felles for alle er flotte opplevelser i nydelig natur.  

Skrevet av Maria Sylte 

Et annet høydepunkt var da vi kjørte til Seward, og tok en full 
dag med båtsafari eller wildlife cruise. Seward er en liten havne-
by omgitt av ruvende snødekte fjell sør for Anchorage. Den er 
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opprinnelig bygget for kulltransport. Allerede ved havnen så vi 
en sel som svømte rundt båtene helt uanfektet av alle turistene 
som tok bilder av den. Cruiset tok oss langs kysten, øyer og fjor-
der og vi fikk se sjøløver som latet seg i sola, seler som svømte 
rundt isbreer, fjellgeiter som klatret i stupbratte fjellsider, og 
flere typer hval som kom til vannskorpen for luft. Vi fikk også se 
en flott isbre som kalvet, med store ismasser som stupte rett ned 
i fjorden. Det var utrolig flott å oppleve mektig og uberørt natur 
på så nært hold.  

Alaska er som kjent et paradis for fiskeentusiaster. Du 
kan fiske i elver, avsidesliggende fjellvann eller i havet. 
Familien min var på en 12 timers båttur for å fiske kvei-
te (sjøsjuketabletter anbefales). De fikk nok til nydelige 
fiskemiddager i lange tider. 

 

Reisebrev 

På en tur hadde 
jeg med en ven-
negjeng som 
dro til Whittier, 
leide kajakker 
og fikk en taxi-
båt til å droppe 
oss av ved en 
isbre tre dags-
turer unna. Vi 
padlet til foten 
av isbreen og 
startet med en 
halv dag for å 
utforske denne. 
Helt alene og 
fullstendig iso-
lert var det en 
mektig opple-
velse. Så padlet 
vi tilbake mot 
byen. Vi hadde 
med telt og 
campingutstyr, 
og  dro kajakke-

ne på land om kveldene. Det er anbefalt å ha med guider på dis-
se turene. 

Egentlig synes jeg den beste egenskapen ved Alaska er tilgjenge-
ligheten av flotte fotturer rett rundt Anchorage. Mine favoritter 
er Flat Top, Bird Ridge og O’Malley. Du kan treffe på både elg, 
kongeørn, bjørn og mange andre ville dyr på disse turene.  For 
meg representerer dette noe som du ikke finner noen andre 
steder i verden, og er hovedgrunnen til at Anchorage er en så 
spesiell feriedestinasjon. 
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Vårens program 

 

Info 
Skrevet av: Robert Knudsen 

Aktivitetskalender for Sjømannskirken i Houston—Våren 2017 
 

Februar 
7. februar,  kl 10:30 – 14:00 Småbarnstreff og Babysang (Katy). 
  kl 16:00 – 18:00 Etter skoletid (Katy). 
11.februar kl 10:00 – 16:00 Lørdagsgrøt og åpen kirke.  

kl 17:00 – Tårnagenthelg. 
12.februar kl 11:00 – 16:00 Familiegudstjeneste (Agentgudstjeneste) og Supersøndag. 
18. februar kl 10:00 – 16:00 Lørdagsgrøt og åpen kirke.  
19. februar kl 11:00 – 15:00 Gudstjeneste og kirkelunsj. 
21. februar  kl 10:30 – 14:00 Småbarnstreff og Babysang (Katy). 

kl 16:00 – 18:00 Etter skoletid (Katy). 
24. februar kl 19:00 – Tweens (Katy). 
25. februar kl 10:00 – 16:00 Lørdagsgrøt og åpen kirke. 
26. februar kl 11:00 –  16:00 Basar m/forenklet gudstjeneste. 
 
Mars 
1. mars kl 10:30 – 14:00 Ondagsforum. 
4. mars kl 10:00 – 16:00 Lørdagsgrøt og åpen kirke. 
5. mars kl 11:00 – 15:00 Familiegudstjeneste og Supersøndag m/karneval  

og samling for 2-åringer. 
7. mars kl 10:30 – 14:00 Småbarnstreff og Babysang (Katy). 
  kl 16:00 – 18:00 Etter skoletid (Katy). 
11. mars kl 10:00 – 16:00 Lørdagsgrøt og åpen kirke. 
12. mars kl 11:00 – 15:00 Gudstjeneste m/søndagsskole og kirkelunsj. 
18. mars kl 10:00 – 16:00 Lørdagsgrøt og åpen kirke. 
19. mars kl 11:00 – 15:00 Gudstjeneste m/søndagsskole og kirkelunsj. 
21. mars kl 10:30 – 14:00 Småbarnstreff og Babysang (Katy). 
  kl 16:00 – 18:00 Etter skoletid (Katy). 
22. mars kl 11:30  – 14:00  Seniorlunsj 
24. mars kl 19:00 – Tweens (Katy). 
25. mars kl 10:00 – 16:00 Lørdagsgrøt og åpen kirke. 
26. mars kl 11:00  – 13:00 Gudstjeneste m/søndagsskole og kirkelunsj. 

kl 13:00  – Årsmøte for Sjømannskirken i Houston. 
29. mars kl 10:30 – 14:00 Onsdagsforum. 
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Vårens program 

 

Info 

 
April 
1. april kl 10:00 – 16:00 Lørdagsgrøt og åpen kirke. 
 Kl 12:00 – Piknik, lek og uteaktiviteter for store og små m/overnatting for 

de som ønsker. Mer informasjon om dette arrangementet kommer. 
2. april kl 12:00 – Friluftsgudstjeneste (Værforbehold). 
3. april kl 11:30 – 20:00 The 31st Annual Golf Tournament. 
4. april kl 10:30 – 14:00 Småbarnstreff og Babysang (Katy). 
  kl 16:00 – 18:00 Etter skoletid (Katy). 
8. april  kl 10:00 – 16:00 Lørdagsgrøt og åpen kirke. 
9. april kl 11:00 – 15:00 Palmesøndag: Familiegudstjeneste og Supersøndag. 
13. april kl 18:00 – Skjærtorsdag: Gudstjeneste og kveldsmat (Pinnekjøtt). 
14. april kl 18:00 – Langfredag: Langfredagsgudstjeneste og enkel kveldsmat.  
15. april kl 10:00 – 16:00 Påskeaften: Lørdagsgrøt og åpen kirke.  
16. april kl 11:00 – 15:00 1. Påskedag: Høytidsgudstjeneste m/søndagsskole og kir-

kelunsj. «Egghunt» for barna etter gudstjenesten. 
18. april kl 10:30 – 14:00 Småbarnstreff og Babysang (Katy). 

kl 16:00 – 18:00 Etter skoletid (Katy). 
22. april kl 10:00 – 16:00 Lørdagsgrøt og åpen kirke. 
23. april kl 11:00 – 15:00 Gudstjeneste m/søndagsskole og kirkelunsj. 
26. april kl 10:30 – 14:00 Onsdagsforum. 
28. april kl 19:00 – Tweens (Katy). 
29. april kl 10:00 – 16:00 Lørdagsgrøt og åpen kirke.  
30. april kl 11:00 – 15:00 Gudstjeneste m/søndagsskole og kirkelunsj. 
 
I tillegg har vi åpen kirke hver onsdag, torsdag og fredag kl 12:00-16:00 
Velkommen hjemom.  
 
Se neste utgave av Texas-Nytt for Sjømannskirkens aktivitetskalender  
fra og med mai måned, men vi minner likevel spesielt om: 
 
14. mai  kl 13:00 – 17. mai–feiring med festgudstjeneste, tog, taler  

og mange morsomme aktiviteter. 
21. mai kl 11:00 – 15:00 Konfirmasjonsgudstjeneste m/kirkekaffe. 
24.mai kl 10:30 – 14:00 Onsdagsforum: Sommeravslutning m/gudstjeneste 
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Superhelter på PDQ 

 

Ut å spise 
Skrevet av: Øystein Lima Braut 

I kjent norsk tradisjon forsøkte to barnefamilier seg på søndags-
tur i Houston. Denne januardagen var det virkelig norske for-
hold. Det blåste stikker og strå, og etter noen kilometer på syk-
kelsetet var både barn og voksne klar for mat, og det litt kvikt. 
En amerikansk nabo hadde tipset om at på PDQ spiste barna 
gratis på søndager hvis de kledde seg opp som superhelter. På 
nettsider og meny var det lite som tydet på at dette stemte. Vi 
hadde likevel forberedt oss på dette og tatt med superhelt-
kostymer, så barna ble kledd opp. Vi myste litt i vinduene for å 
se etter små Batmans eller Wonder Women, men det var ingen i 
sikte. Det var altså med en viss usikkerhet at tre foreldre og seks 
superhelt-kledde barn entret restauranten. 

PDQ åpnet sin første restaurant i Tampa i 2011.  Historien for-
teller at PDQ originalt stod for «Pretty Damn Quick», men offi-
sielt står det nå for «People Dedicated to Quality». Konseptet 
deres er å levere fersk fastfood. Alt blir tilberedt på restauranten 
av ferske råvarer. Ingenting skal være fryst og tint før det lages. 
Per i dag har PDQ 55 restauranter i USA. Fire av disse kan en 
finne vest i Houston. 

For to litt utslitte familier var det hyggelig å oppdage at ryktet 
om gratis mat for superhelter stemte. I alle fall så lenge en be-
stilt fra barnemenyen. En annen hyggelig overraskelse var at de 
hadde en håndvaskfontene ute i restauranten. Den var såpass 
stilig at barna villig vasket bort skitt fra turen. 

Menyen består av sandwicher, salater, grillet kylling og nuggets. 
Alt er laget med kylling. For familier er menyen fin. Den har 

enkel, bar-
nevennlig og 
passe usunn 
mat, men 
også sunne-
re alternati-
ver med mer 
voksne sma-
ker. 

Hva syntes så 
barn og voks-
ne om maten? 
Her er noen 
av tilbakemel-
dingene: 

Lukas (10), 
spiste hon-
ningmarinerte 
nuggets og 
fries. «Det 
smakte godt, i 
alle fall bedre 
enn på McDo-
nald`s. Det er 
skikkelig kyl-
ling i nuggets-
ene.» 

Eilin (voksen), 
spiste grillet 
kylling, cole-
slaw med blå-
bær og blåbærsaus. «Maten var enkel, men god. Pluss for god 
service når jeg fikk feil mat». 

Eva Emilie (6), spiste grillet kylling og fries. «Maten er like god 
som på andre restauranter.» 

Øystein (37), spiste Honey Butter Chicken Sandwich. «Maten 
var enkel og god. Ikke spesielt sunn, men den ga en bedre mett-
het enn for eksempel McDonalds`s.» 

Alle som var til stede ga en karakter på maten fra 1-5, og snittet 
ble omtrent 3,7. Konklusjonen er at PDQ er et fint alternativ når 
en er på jakt etter fastfood. Dessuten var det gøy for ungene å 
kle seg ut som superhelter og få gratis mat. 
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Sjømannskirken er her for nordmenn i Houston, enten det er 
norske sjøfolk eller alle dere som bor i byen for kortere eller 
lengre perioder. Kanskje det er litt selvsagt å si det slik, men 
det er likevel ingen selvfølge at vi kan ha en norsk kirke for 
nordmenn i denne byen. Sjømannskirken får ca. 1/3 av sine 
midler som støtte fra den norske stat – resten er gaver fra 
privatpersoner, menigheter og bedrifter. Det er et betydelig 
innsamlingsarbeid som gjøres hvert år, både hjemme i Norge 
og på den enkelte sjømannskirke rundt om i verden – for at vi 
skal kunne ha kirke her i Houston. 

I Houston er det svært mange norske eller delvis norskeide 
bedrifter, og mange nordmenn som jobber for utenlandske 
selskaper. Mange av dere er med og støtter Sjømannskirken 
her lokalt – det er vi veldig takknemlige for! Takket være dere 
kan vi ha Sjømannskirke her i byen! Men vi skulle gjerne sett 
at enda flere bedrifter så dette som et ansvar – å være med å 
bidra litt til vår virksomhet. Dette kommer alle nordmenn i 
byen til gode – og da er det også flott om alle kan være med å 
bidra.  

Å være med som sponsor vil også si at din bedrift blir synlig-
gjort – du får en annonse her i Texas Nytt, og du vil også bli 
profilert på våre arrangementer, på hjemmesiden og i nyhets-
mailene vi sender ut ukentlig. Vårt nedslagsfelt er ganske 
bredt, og det vil være en god profilering å synliggjøre støtte til 
Sjømannskirken i Houston på denne måten. Vi har laget to 
ulike sponsorpakker, hvor bedrifter kan være med og bidra på 
litt ulikt nivå. 

Gold sponsor: 

Bedrifter som bidrar med 5000,- usd eller mer pr år, får en 
gull- sponsorpakke som innebærer: 

 ½ sides «Gold sponsor» - annonse i Texas Nytt, 4 nr. årlig 

Bedriften profileres som «Gold Sponsor» med logo på inn-
gangen til kirka, på arrangementer, hjemmeside og vår 
ukentlig nyhetsmail. 

Sponsor: 

Bedrifter kan bidra med ulike beløp opp til 4000,- usd pr år, 
og får da en sponsorpakke som innebærer: 

 2750 – 4000,- usd: ½ side sponsor- annonse i Texas Nytt, 
4 nr. årlig 

 1500,- usd: ¼ side sponsor- annonse i Texas Nytt, 4 nr. 
årlig 

 800,- usd: 1/8 side sponsor- annonse i Texas Nytt, 4 nr. 
årlig 

 400,- usd: liten sponsor- annonse i Texas Nytt, 4 nr. årlig 

Alle bedrifter med sponsoravtale profileres i tillegg som 
«Sponsor» med logo på inngangen til kirka, på arrangemen-
ter, hjemmeside og vår ukentlig nyhetsmail. 

Ta kontakt med Sjømannskirken om du ønsker å sponse Sjø-
mannskirken! houston@sjomannskirken.no  

Sponsoravtaler med Sjømannskirken 

Løsninger på sudoku fra nr. 
3-2016 

Vanskelig Sudoku  Lett Sudoku  

 
Sponsor-

avtaler 

Ny Sudoku 
Vanskelig Sudoku 

6 3 4 7 2 5 8 1 9 

5 8 7 3 1 9 2 6 4 

2 1 9 6 4 8 5 7 3 

8 9 6 5 7 4 3 2 1 

4 2 1 9 6 3 7 8 5 

3 7 5 1 8 2 4 9 6 

7 4 3 2 9 6 1 5 8 

1 6 8 4 5 7 9 3 2 

9 5 2 8 3 1 6 4 7 

2 4 3 6 5 8 9 7 1 

6 5 7 1 9 2 4 8 3 

8 9 1 3 4 7 6 2 5 

7 3 5 8 1 4 2 6 9 

1 8 4 9 2 6 3 5 7 

9 6 2 7 3 5 8 1 4 

3 2 8 4 7 9 5 1 6 

4 7 9 5 6 1 8 3 2 

5 1 6 2 8 3 7 9 4 

         7       3 

8               9 

9       8 6   2   

    3   9     6   

            7     

4           1     

    8 1           

  4 7 8     3     

  1     2         5 



 

28   Texas Nytt Nr. 1 2017 

 

GOLD 
Sponsor 

GOLD 
Sponsor 
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GOLD 
Sponsor 
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  Viktige kontakter i Houston 

SKANDINAVIA 

Consulate General of Sweden  

3730 Kirby Drive, Suite 805 

Houston, TX 77098 

Telefon:  .................................... 713 953 1417 

E-post:  ... houston@consulateofsweden.org 

 

Royal Danish Consulate 

320 Westcott, suite 106  

Houston, TX 77007  

Telefon:  ................................... 713 622 9018 

E-post:  ........................... rdconsul@aol.com 

 

Swedish American Chamber of Com-
merce 

Jonas Dahlström 

Telefon:  ................................... 713 876 1188 

E-post:  ....................... houston@sacctx.com 

Webside: ............................ www.sacctx.com 

SWEA Houston 

Annki Lerner 

Telefon:  .................................. 414 534 0093 

E-post: .................. annki.lerner@gmail.com 

E-post: ............. sweahouston@hotmail.com 

Webside: ................ www.swea.org/Houston 

 

 NORGE—USA 

Norwegian Society of Texas 

Snorre Chapter 

Morten Lamøy 

E-post: ........................ morten@lamoey.com 

 

Houston/Galveston - Stavanger 

Sister City Society 

Anne-Brith Berge  .................. 281-682-4327 

E-post:  .......... anne-brith@nacchouston.org 

 

SJØMANNSKIRKEN 

 Kirkerådet 

Ta kontakt med Sjømannskirken 
Telefon: ................................... 281 998 8366 
 
 
Hjemmeside med nyttige tips: 

www.isrid.com 

 

Kontakter 

Norway House 

3410 West Dallas Street 

Houston,  TX 77019 

 

Norwegian Consulate General: (Suite 100) 

Telefon: ................................... 713 620 4200  

E-post: ......................... cg.houston@mfa.no 

 

Norwegian American Chamber of           
Commerce: (Suite 200) 

Telefon: ................................... 281 682 4327 

Faks:  ...................................... 281 587 9284 

E-post:  ......... anne-brith@nacchouston.org 

 

Innovation Norway: (Suite 200) 

Telefon: 713 620 4260 

E-post:  .... houston@innovationnorway.no 

Webside: ......... www.innovationnorway.no 

  

NORWEP: (Suite 200) 

(Tidligere INTSOK) 

Telefon:  .................................. 281 844 7508 

E-post:  ............... john.hurter@norwep.com 

 

Lett Sudoku 

9    8     1 5 6   

3   1 9       2   

7           9 1   

2 9 5 6           

8       9         

      1     2   9 

  7        6 8 9   

5       8   3   1 

  8     1 9   5   
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