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- noen betraktninger etter to år i Houston.  

Jeg fikk meg en liten tankevekker i dag. Selv om jeg ikke er spe-
sielt god til å ta bilder, synes jeg det er fantastisk morsomt med 
kameraer og fotografering. Noen hadde lagt ut et liten video-
snutt på youtube om portrettfotografering. Seks profesjonelle 
fotografer fikk et oppdrag: en etter en skulle de ta portrettbilder 
av samme mann – men hver for seg fikk de veldig ulik bak-
grunnsinformasjon om denne mannen. De fikk 10 minutter hver 
på oppdraget, i samme studio, samme belysning, og mannen 
hadde hele tiden på seg de sammen klærne – helt vanlige hver-
dagsklær. Første fotograf fikk vite at mannen var en millionær, 
en som hadde skapt sin egen formue. Neste fotograf fikk vite at 
han var en fisker, deretter en tidligere innsatt, en som hadde 
hatt store psykiske problemer, en livredder og en alkoholiker. 
Samme mann – seks ulike personer og livshistorier. Og fotogra-
fene gikk profesjonelt til verks, og tok sine bilder av denne man-
nen. Resultatet ble seks 
veldig ulike portretter – og 
det var tydelig å se sam-
menhengen mellom det 
fotografiske uttrykket på 
hvert portrett og den infor-
masjonen fotografen hadde 
fått om mannen.  

Og hva er moralen? Vi-
deoen konkluderer med 
følgende: A photograph is 
shaped more by the person 
behind the camera than by 
what is in front of it. 
(videoen finner du på 
youtube – søk på A portrait 
session with a twist.) 

På en måte er det ofte slik vi forholder oss til hverandre. Vi kan 
høre en historie om en person – det kan være fordelaktig eller 
mindre flatterende informasjon (også kalt sladder), og så farges 
vårt inntrykk og oppfatning om denne personen oss. Denne 
informasjonen blir deretter styrende for hvordan vi forholder 
oss til hverandre – og det tragiske i dette er jo at vi ofte baserer 
vår oppfatning på helt feil grunnlag. Som med personen over, 
som fikk ulike livshistorier presentert – han ble portrettert på 
helt forskjellige måter av de fotografene som møtte ham. Ingen 
av historiene om han var sanne.  

Når vi møter hverandre, søker vi straks etter informasjon om 
den vi møter, slik at vi kan plassere vedkommende. Det er vi 
helt avhengige av – og det er ikke noe negativt i dette. Informa-
sjonen får vi ut fra førsteinntrykket vårt – klesstil, hudfarge, 
kroppsholdning, blikk – alt forteller oss noe om personen vi 
møter. Og kanskje har vi også fått høre historier på forhånd – og 
de er i aller høyeste grad med på å farge vårt inntrykk. Men om 
vi skal lære noe av historien om de seks fotografene, så må det 

Øyeblikk, eget blikk og Guds 
kjærlige blikk  

 
Tanker i 

tiden 

Skrevet av: Arnfinn Eng 

være at vi ikke skal stole 
hverken på vårt første-
inntrykk eller på de histo-
rier vi har hørt. La oss 
prøve å møte hverandre 
med et åpent sinn – med 
nysgjerrighet og vennlig-
het. Hvem kan dette mennesket være, som jeg er så privilegert å 
få møte for første gang i dag? La oss søke bak våre fordommer 
og førsteinntrykk, la oss våge å gå bak fasader og masker – og 
jeg er sikker på at vi vil få oss mange overraskelser.  

Helene Hammer, vår frivillighetskoordinator som også avslutter 
her i Houston nå i vår, gjør seg en veldig klok betraktning om 
dette. Intervjuet med henne kan du lese på side 10. Her på sjø-
mannskirken er vi så heldige at vi treffer folk fra veldig ulike 
sammenhenger og grupper – her treffer vi mange som vi i ut-

gangspunktet ikke ville 
oppsøkt, fordi vi opplever 
oss så ulike. Så blir vi kjent, 
og vi får oss mange positive 
overraskelser.  

Dette er vel kanskje også 
min mest verdifulle erfa-
ring fra årene her i Hous-
ton. Jeg har virkelig fått 
meg mange positive over-
raskelser, og uten unntak 
har dere som jeg har blitt 
kjent med beriket livet 
mitt! Takk for alle gode 
møter, takk for alle gode 
bekjentskap og vennskap – 
det har vært noen fantastis-

ke år både for meg og familien! 

Så er jeg veldig glad og takknemlig for en ting – og det er at Gud 
ikke lytter til alle historier som fortelles om oss. Han lar seg 
hverken blende eller skremme av hvordan vi ser ut, hvordan vi 
kler oss eller hvilke masker vi skjuler oss bak. Er det noen i den-
ne verden som ser meg akkurat som den jeg er, så er det Gud. 
Og Guds blikk er kjærlighetens blikk. Denne kjærligheten har 
det vært mitt privilegium å prøve å formidle til mennesker i 
Houston. Jeg håper jeg har lykkes et stykke på vei med dette! 
Gud velsigne dere alle! 

 

Høyt fra det himmelske høye, 

Vennlig et blikk på deg ser. 

Ser du det smilende øye? 

Stille, hva ønsker du mer? 

Friedrich Wilhelm Krummacher, 1827. Fra Norsk Salmebok 
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Kirkens adresse: 
The Norwegian Seamen's Church of Houston 

4309 Young Street,  
Pasadena, Texas 77504, USA 

 

Telefon: 281-998-8366 
Telefax: 281-998-0345 

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 

Lør og søn: 10-16 
Man, Tirs: Stengt. 

Sjøfolk og andre:  
Ring gjerne dersom du vil komme  

utenom åpningstidene. 
 

Se side 24 for åpningstider i sommer! 
 

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  

Ingrid Sørhus  
Kontorsekretær 
Telefon: +1 281 998 8366 
houston@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 2016’. 

Bankkonto i Norge:  Sparebanken Pluss: 

 3000.19.93840 

Neste nummer trykkes i løpet av høsten 2016. 

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 
Telefon: +1 832 279 7990  
amb@sjomannskirken.no 

Ansvarlig redaktør: Arnfinn Eng 

I d
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Redaksjonskomité for Texas Nytt: Gerd Juel Homstvedt, Nina 
Birgitte Price, Arnfinn  Eng og  Terje  Odden. 

Redaktør for dette nummer: Terje Odden. 

Forsidebilde: Texas Medical Center 

Elisabeth R-C Eng 
Diakonal medarbeider 
Telefon: +1 832 279 5566 
ere@sjomannskirken.no 

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

Arnfinn Eng 
 Sjømannsprest/daglig leder 
 Mobil: +1 832 279 7555 
aen@sjomannskirken.no 

Våre medarbeidere ved Sjømannskirken i Houston: 

Gaute Hetland 
Vikar 
  

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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Min båt er så liten  

Min salme 

It is a bit ironic to me that as Arnfinn asked me 
to write about a favorite song or Psalm for Tex-
as Nytt, I thought immediately of numerous 
“barnesanger”, even though I am not Norwe-
gian. I think it is because many of those songs I 
have been introduced to, have such simple and 
resounding truths. (It also may have something 
to do with hearing the words in another lan-
guage - almost as though hearing new words 
afresh).  

These past years, our family has made a couple 
of overseas moves; from Calgary, Canada to 
Flekkerøy, Norway; then Flekkerøy to Houston. 
Those moves have brought many changes into 
my life.   

One song that has been an anchor in the midst 
of all the details and concerns of moving is: 
Min båt er så liten.  There’s something to know-
ing that someone is going to take care of me. 
The reminder that He’s steering this boat (my 
life, our journey - wherever that may lead) is a 
great source of peace to me. There are a lot of 
unknowns in this life. Things we thought would 
be, aren’t. Or tragedies arise that can be diffi-
cult to walk through.  It is in these moments we  
can either look to the Lord with trusting eyes, 
or choose to not believe He is who He says He 
is. 

I know as a parent, my kiddos do not always 
understand why I make the choices I do for 
them; but I can see the bigger picture, and what is best when 
they might not be able to. It is so much fun as a mom, when our 
kids trust! Rather than argue back or throw a fit, when they 
trust our love and wisdom for them.  I think that is why I like 
this song so much. It reminds me that He knows what is best for 
me and He sees the big picture.  

The last line is the clincher for me; this life is a journey toward 
heaven. One day everything that is tangible here and that pulls 
at our attention, will fade away. And those who have accepted 
Jesus as their Savior will see those great big hands that have 
been leading and guiding our boats.  My hope is that some of 
these barnesanger can resound in your minds these days and 
weeks ahead, and encourage your hearts as they do mine!  

I am a Calgarian through and through, born and raised. I met a 
boy while with Youth With a Mission in California in 1997 and 
suddenly my world geography expanded! After living in this 
new place (Norway) for a 16 month period, we were married 
and started our married lives in Calgary, Alberta, Canada. 
Those twelve years there we expanded our careers and have 
been blessed with two boys, Gabriel (8) and Jonas (6). Just over 
four years ago, we moved back to Norway for almost two years 
and then arrived in Houston February of 2014. While I enjoy 
many things about Houston, I must admit, I am a true North-
erner and long for the snow! I get to spend my days home-
schooling our boys (truly a Texan experience), and caring for 
our home. 

Min båt er så liten  
 
Min båt er så liten og havet så stort 
Men Jesus har grepet min hånd 
Når Han styrer båten  
Da går det så bra 
På veien til himmelens land 

Skrevet av: Wendy Nilsen  

Fra venstre: Gabriel, Wendy, Kevin og Jonas Nilsen. 

Matthew 18:2-4:  

He called a little child to him, and placed the child among them. 
And he said: “Truly I tell you, unless you change and become 
like little children, you will never enter the kingdom of heaven. 
Therefore, whoever takes the lowly position of this child is the 
greatest in the kingdom of heaven.” 



 

Texas Nytt Nr. 2 2016  5  

 

 

 

 

 

Indisk kyllingsuppe  

 Fra  
Sjømanns-

kirkens 
kjøkken 

 

Skrevet av: Åse Marie Braut 

I januar var vi 50 damer samlet her på kirken for en felleslunsj 
med alle lunsjgruppene i Houston-området. Vi ansatte på Sjø-
mannskirken har i mange år reist rundt til lunsj hos nordmenn i 
området.  Nå følte vi at det var vår tur til å invitere dem til oss. 
Vikaren vår Gerd Nygaard hadde fått oppdraget; Hun skulle 
lage suppe til alle disse 
damene.   

Det skal sies at suppen vi 
hadde den dagen kun 
har denne oppskriften 
som basis. Det ble nem-
lig gjort en del modifika-
sjoner da vi plutselig fant 
ut at vi hadde jo altfor 
lite suppe!  Vi stod med 
suppeskåler og målte 
omtrent hvor mye som 
det var plass til i hver 
skål, og fant fort ut at vi 
måtte spe ut suppen 
ganske mye for å få nok.  
Dermed ble det en sjø-
mannskirkevariant av 
retten.  Men suppen var 
en suksess, så her er det 
altså bare å legge til og ta 
vekk det man ønsker.  
Suppen blir god uansett.  Men husk å krydre godt! Oppskriften 
er lånt fra Trines matblogg. www.trinesmatblogg.com 

Indisk kyllingsuppe med eple, ingefær og chili 

Oppskriften rekker omtrent til tre porsjoner.  

Finn frem:  

1/2 løk, finhakket 

1 fedd hvitløk, finhakket 

ca 1/2 rød chili, finhakket 

ca 1 ss revet frisk ingefær 

2 gulrøtter, grovt revet 

1 eple, grovt revet 

ca 2 ts karri 

9-10 dl kyllingkraft eller kyllingfond (utrørt i 
vann) 

1,5 dl matfløte (kan eventuelt erstattes med 
kokosmelk, vi hadde i begge deler) 

2-3 kyllingfileter 

hvit pepper 

eventuelt salt 

frisk koriander, hakket 

 

Hakk opp og riv som angitt ovenfor, slik at du har alt klart før 
du setter i gang. Start med å frese løk, hvitløk, chili og ingefær i 
litt smør eller nøytral olje på middels varme, til løken blir blank 
og myk. Tilsett gulrøtter, epler og karri og la dette surre med et 
minutt eller så, før du tilsetter kyllingkraften. Kok opp og la det 

småkoke i ca. 10-15 minut-
ter. I mellomtiden gjør du 
klar kyllingen.  

Del filetene i to på langs, 
og del hver av disse bitene i 
to, slik at du får omtrent 
jevn størrelse på bitene. 
Stekes i litt smør på mid-
dels varme, til du får en fin 
stekeskorpe på begge sider. 
Krydre med bitte litt salt og 
litt nykvernet hvit pepper 
underveis. La filetene hvile 
i pannen til de er gjennom-
stekte. Skjær filetene deret-
ter opp i passe biter. Du 
kan selvsagt benytte grillet 
kylling i stedet. Tilsett kyl-
lingbitene og matfløten i 
suppegryta og gi suppen et 
lett oppkok. Smak til med 
mer salt og hvit pepper 

(om nødvendig) og strø finhakket koriander over før servering. 
Serveres med brød, gjerne hjemmebakt.  

God fornøyelse! 
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Kvaliteten på det amerikanske helsevesenet er ved mange an-
ledninger ansett som verdens beste. WHO rapporter viser at de 
aller fleste er fornøyde med sitt eget forhold til helsevesenet. 
Men om man snakker med naboen i gaten, får man ofte et an-
net svar. Kostnadene kan ofte være skyhøye, og regningene 
kommer i lag på lag etter et enkelt legebesøk. Det er en egen 
regning for labresultater, en per lege du har sett, en fra selve 
legekontoret og kanskje en fra ultralyden eller røntgen du fikk 
tatt. Det er ikke bare du som er forvirret og frustrert over spin-
delvevet som man må finne ut av i helsevesenet. På oppdrag 
har jeg forsøkt å ta for meg helsevesenet i Texas. Det hele be-
gynte med nysgjerrighet, så forvirring, frustrasjon og flere 
spørsmål enn svar. Jeg har snakket med ulike leger, legestu-
denter, en sykepleier og et norsk forsikringsselskap. Alle er litt 
usikre på hva man faktisk kan forvente og hvem som drar i de 
ulike trådene når det kommer til valg av behandling, kostna-
der og din velferd som pasient. 

Hvor involvert er det norske helsevesenet?  

Det skrives stadig om turister på ferie, uten forsikring, som 
kommer hjem med tom lommebok etter å 
ha måttet legge ut for sykehusbesøk selv. 
Statistikk fra Helsedirektoratet viser at 
antallet USA-turister som ber den norske 
stat om hjelp til å betale legeregninger er 
økende. Vilkåret for å ha rett til helsetje-
nester under opphold utenfor EØS er at 
man er enten utsendt arbeidstaker med 
norsk arbeidsgiver, fulltidsstudent ved et 
godkjent lærested i utlandet eller pensjo-
nist med frivillig medlemskap i folketryg-
den under opphold i utlandet.  

Avhengig av hvilken persongruppe man 
tilhører, kan man ha rett på ordinær eller 
utvidet stønad. Dette betyr ikke at man 
har gratis helsetjenester, men at man kan 
få dekket deler av utgiftene. Equian er 
Helfo sin samarbeidspartner i USA, og dersom man velger å bli 
medlem i Equian, betaler man kun en egenandel og slipper der-
med å legge ut for hele beløpet. Evakuering og hjemreise ved 
sykdom eller død dekkes ikke av Helfo og det anbefales derfor at 
det tegnes en privat forsikring til hjemtransport. 

For mer informasjon kan man besøke HELFO sine sider: 
https://helsenorge.no/bo-i-utlandet  og https://helsenorge.no/
medlemskap-i-equian-for-arbeidstakere-og-studenter-i-usa. 

Naturlig skeptisisme til det medisinske system 

Overbehandling og overmedisinering ved presentasjon av sym-
ptomer er hverdagskost i det amerikanske helsevesenet. Dette 
er ofte begrunnet med frykt for de konsekvenser som kommer 
ved negative utfall etter behandling. Som kiropraktor ser jeg 
mange familier som har gitt opp helsevesenet etter å ha brukt 
hva jeg vil si er sunn fornuft til hva som blir foreslått av leger. 

Helt Texas i helsevesenet  

 

Hovedsak 

Legene lever i en verden der 
«underbehandling» og feilbehand-
ling kan få katastrofale følger for 
dem som person. Ettersom de ikke 
har press på seg til å behandle mest 
mulig kosteffektivt er det også lett å 
ta en ekstra undersøkelse, som kan-
skje er unødvendig, kostbar og be-
lastende for pasienten, enn å risike-
re søksmål. På denne måten kan man oppleve at der man kunne 
ha avventet situasjonen, ender man opp med mer behandling 
enn nødvendig. Et typisk eksempel er utallige antibiotikakurer 
som kan fører til resistente bakterier som igjen fører til et verre 
sykdomsbilde. Det blir ofte diskutert i helsevesenet at mange 
pasienter som er syke ikke føler seg ivaretatt om de ikke får me-
disin for sitt problem, og mange insiterer på å få en antibio-
tikakur, selv om dette er frarådet av legen. Press fra pasientene 
fører til utskrivelse av unødvendige medikamenter for å tilfreds-
stille kunden. Hvis man tar antibiotika når man har virusang-
rep, vil medisinene fremdeles angripe din naturlige bakterieflo-

ra og drepe bakterier som er viktige for 
deg. Overbehandling på denne måten 
kan føre til at dine naturlige bakterier 
blir antibiotikaresistent og kan senere 
dele denne resistansen med skadelig 
bakterier. Du kan dermed risikere å 
være resistent mot denne typen behand-
ling når du faktisk trenger det.  

Virusinfeksjoner som ikke bør behand-
les med antibiotika/ penicillin er : 

 Forkjølelse  
 Influensa 
 Bronkitt 
 De fleste ulike typer hoste 
 De fleste hals smerter 
 Enkelte ørebetennelser 

 Enkelte bihulebetennelser 
 Mage virus/ gastroenteritt  

Et annet eksempel er keisersnitt, som i USA brukes i 32.9 % av 
alle fødsler, noe som er meget høyt sammenlignet med WHOs 
anbefalinger (10%). I et intervju med Dr Alex Haynes, Massa-
chusetts General Hospital, til Statnews.com, kommer det fram 
at grunnen ofte er at hvis det skjer komplikasjon med mor eller 
barn under eller etter keisersnitt, kan man si at man gjorde alt 
man kunne. Skjer fødslene vaginalt, vil det bli spurt om man 
kunne gjort et keisersnitt. Her skal det legges til at keisersnitt 
blir referert til som «extensive abdominal surgery», og er ikke et 
attraktivt alternativ for deg som ikke trenger det. 

Med dette i bakhodet vil jeg påpeke at naturlig sunn skeptisisme 
er det absolutt beste både her og hjemme i Norge. Føles det ikke 
riktig og oppfattes som dramatiske eller overdrevne tiltak, kan 
dette fort være tilfellet, og man kan få mye ut av å høre med 

 

Skrevet av: Nina Price 
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andre leger, helseyrker eller lese seg opp på feltet selv. Helsen-
orge.no (utarbeidet og utvikles av Helsedirektoratet) gir kvali-
tetssikret generell info om sykdommer/diagnoser og behand-
ling. I Norge er det godt samarbeid mellom leger, kiropraktorer, 
akupunktører og fysioterapeuter, og man henviser til ulike pro-
fesjoner for å fremme pasientens helse og helbredningstid. I 
USA er ikke legeyrket kjent for å inkludere andre helseyrker for 
å bedre problemet med overmedisinering. Jeg vil derfor anbefa-
le deg som blir pasient å gjøre dette på eget initiativ. Det finnes 
også flere andre helseprofesjoner som har god fysiologisk og 
medisinsk kunnskap, og som oppnår fantastiske resultater.  

Helsevesenet kort oppsummert.  

Fastlege 

Det finnes leger som kan bli ansett som allmennlege, dette er en 
lege uten spesialiseringsfelt, men de fleste legene ønsker å spesi-
alisere seg utover dette og en mulighet er da «Family Pratice». 
Dette er en gren av primærhelsetjenesten som gir kontinuerlig 
og omfattende helse-omsorg for den enkelte og familien, uan-
sett alder, kjønn, sykdommer og deler av kroppen. Spesialise-
ringen fokuserer på å behandle hele per-
sonen, de ser på viktigheten av å basere 
behandling/rådføring av pasienten i for-
bindelse med deres familiesituasjon, 
jobb og andre påvirkninger fra samfun-
net. Utdanningen understreker syk-
domsforebygging og helsefremmende 
tiltak. Family physicians vil behandle 
alle, med alle problemer, men er spesia-
lisert på allmennhelse. Avhengig av hel-
seproblemet og størrelsen på helsevese-
net i området hvor man bor, vil man 
også oppdage at allmennlegene gjør mer 
eller mindre alt, eller refererer fortere til 
spesialister. Som eksempel så kan allmennleger også være tilste-
de ved fødsler, men dette er mer vanlig i småbyer.  

Allmennleger kan undersøke alt som en fastlege ville gjort i 
Norge. Eksempelvis hvis du tror du har allergi eller ønsker gy-
nekologisk undersøkelse, kan dette blir gjort hos allmennlegen 
eller familielegen uten ekstra tillatelse fra de fleste forsikrings-
selskap. Om du ønsker å gå direkte til en spesialist innen et felt, 
må man dobbeltsjekke med sitt forsikringsselskap om dette er 
en mulighet. En henvisning fra «fastlegen» er som oftest ønsket, 
men det finnes unntak. Har man ikke ordnet dette på forhånd 
kan man risikere å måtte betale regningene selv, og disse kan 
være mange og skyhøye.  

Pediatriklinikker  

Pediatriklinikkene gir medisinsk omsorg for spedbarn, barn og 
ungdom, vanligvis fra fødselen opp til 18 år (i noen steder til 
ferdigstillelse av videregående utdanning, og til alder av 21). 
Barneleger praktiserer ofte på sykehus, særlig de som arbeider i 
sitt spesialiserte underfelt, og også som fastleger med spesialise-
ring på barn. Man må ikke ha en egen pediatrilege/klinikk, men 
mange velger å registrere barna sine ettersom disse er spesiali-
serte på barn, i motsetning til allmenn- og familielegene. Ved 
disse klinikkene får man oppfølgning av sine barn, men i mot-
setning til Norge, betaler man for oppfølgning av barna. De 
sjekker barnas utvikling i forhold til gjennomsnittlige 

«milestones», men er kjent for å ha lite slingringsmonn i for-
hold til disse. For eksempel hvis ikke ditt barn følger den gjen-
nomsnittlige utvikling, som at det ikke kryper ved en spesifikk 
alder, sender mange pediatrileger deg veldig fort videre inn i 
systemet til nevrologer, MR-undersøkelse og revmatologer. Det-
te kan være unødvendig og skaper høye stressfaktor for foreld-
rene, i tillegg til høye kostnader.  

Walk in clinic 

Dette er en meget bred kategori av det medisinske feltet, defi-
nert som et sted som aksepterer pasienter uten avtale. Under 
denne paraplyen faller «urgent care centers», «retail cli-
nics» (de man finner i matvarebutikkene) og gratisklinikkene. 
Fordelen med disse klinikkene er at de har lange åpningstider, 
ofte syv dager i uken, de er billige og man kommer raskt til. Men 
man kan fort diskutere om kvaliteten er like god som hos fastle-
gen eller legevakten ettersom konsultasjonen ofte blir kortet 
ned til minimum for å redusere lange ventekøer.  

Retail Clinics: Legekontorene man finner i matvarebutikkene 
og kjøpesentrene blir ofte ledet av «nurse practitioners», som er 

videreutdannete sykepleiere. Nurse 
practitioners er kvalifisert til å 
diagnostisere medisinske proble-
mer, bestille behandlinger, utføre 
avanserte prosedyrer, foreskrive 
medikamenter, og gjøre henvis-
ninger for et bredt spekter av akut-
te og kroniske sykdommer. Alle 
typer av disse «walk in clinics» til-
byr medisinsk hjelp, rutinevaksina-
sjoner, evaluering av forkjølelse- og 
influensasymptomer eller behand-
ling for mindre typer skader som 
kutt osv.  

Urgent care-klinikker er ledet av leger og tilbyr medisinske tje-
nester og poliklinisk behandling av akutte og kroniske sykdom-
mer og skader. Klinikkene er et praktisk alternativ når ens van-
lige lege er på ferie, kontoret er stengt eller ikke kan tilby time. 
Dette er det nærmeste vi kommer legevakt i Norge, og her kan 
man behandle alle tilfeller som ikke er så akutt at man må på 
sykehus. I de fleste tilfeller kan klinikkene gi full behandling, 
enten på egen hånd eller i samarbeid med spesialister, men de 
tilbyr ikke oppfølgingsavtaler. De tilbyr ikke operasjoner annet 
enn på sårskader, legger ikke inn pasienter eller følger deg opp 
ved et senere tidspunkt. Blir det behov for dette, vil de referere 
deg videre eller sende deg videre til akutten ved nærmeste syke-
hus. Har man brukket en arm, er det billigere og raskere å dra 
til Urgent Care-klinikkene enn akutten på sykehusene.  

Akutten/ Emergency Room 

De aller fleste besøk til ER er unødvendige ifølge National Cen-
ter for Health Statistics. I en statistikk jeg fant kunne over 55% 
av tilfellene vært behandlet billigere og raskere i andre fasilite-
ter. Dette betyr at 40.5 millioner mennesker betalte opp til tre 
ganger så mye for rutinebehandlinger enn det som var nødven-
ding. De brukte sannsynligvis mye mer tid enn nødvendig også, 
ettersom akutten ikke behandler etter et køsystem, men etter 
det medisinske behovet du kommer inn med. Ved ankomst vil 
du bli evaluert (triage) for å så bli satt inn på en venteliste etter 
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ditt behov. Dette kan bety mange ubehagelige timer på vente-
rommet.   

Om ulykken er ute og du trenger akutt behandling, er anbefa-
linger fra de faglige ekspertene for best oppfølgning følgende:  

 Ha informasjon om deg selv, telefonnummer til din lege, in-
formasjon om sykdommer, allergier og medisiner i lommebo-
ken. Husk også å skrive ned eventuell dose på medisiner og 
om du er gravid. Dette kan være til god hjelp for legen din om 
du kommer inn bevistløs.  

 Finn ut hvor det beste ER er i ditt område. Ikke alle sykehus 
har Emergency Rooms og de som har er gradert fra Nivå 1-3. 
Nivå 1 kan behandle de mest omfattende traumatiske situa-
sjoner med høy standard på utstyr og spesialister. Nivå 2 og 3 
kan behandle mange akutte situasjoner, men har gjerne ikke 
spesialister på stedet.  

 Sett deg inn i hvilke akutte situasjoner du har dekket på for-
sikringen din, og hva du trenger å gjøre om det oppstår en slik 
situasjon. For eksempel, går du til akutten med ørebetennel-
se, er det mulig at de ikke dekker dette, og du ender opp med 
regningen selv. Det er også enkelte forsikringsselskaper som 
krever at man ringer dem innen, eller rett etter behandling og 
eventuelt innleggelse.  

 Ring ER og si at du kommer om dette er mulig. Dette kan 
kutte ned ventetiden din og personellet er forberedt på at du 
kommer. Det er vanlig at man får snakke med en triage nurse 
over telefonen som kan hjelpe deg å vurdere din situasjon og 
om du skal ringe 911, hva du trenger å ta med,  og om de 
eventuelt ønsker å sende deg til en annen avdeling eller syke-
hus.  

 Som foreldre kan det være nyttig å ha et «consent form» i 
arkivet ved ditt lokale ER og/eller sykehus. Om det blir en 
nødsituasjon hvor du ikke er tilstede, kan legene begynne 
behandling umiddelbart.  

 Annen god informasjon er at det ikke er mulig å betale de 
amerikanske sykehusene og klinikkene fra skandinavisk kon-
to. Derfor, om du har norsk forsikring, må disse stille beta-
lingsgaranti for behandlingen du får.  

USAs helsevesen er det dyreste i verden, uansett hvordan man 
regner det. Det er mange faktorer som spiller inn, men disse har 
blitt nevnt i flere artikler om temaet.   

 Høyteknologi — nytt utstyr tas i bruk raskt og spres raskt. 
Dette har både med en innovativ leverandørindustri og pasi-
entenes forventninger å gjøre. 

 Dyre medisiner — disse er langt dyrere enn i sosialiserte sys-
temer. Dette kan skyldes at legemiddelselskapene dekker inn 
store deler av sine utviklingskostnader i det markedet som 
setter mest pris på å få det aller nyeste og beste, nemlig USA. 

 

Hovedsak 

 Erstatningssøksmål og” overbehandling” for å hindre dette. 
Det er vanskelig å beregne hvor store ekstrakostnader den 
amerikanske nasjonalsporten (I sue you!) påfører helsevese-
net. Noen forsøk er gjort, og tyder på det dreier seg om noen 
få prosent av samlede utgifter. 

Andre faktorer som kan trekkes frem er: 

 Høye lønninger. Ifølge OECDs Health at a Glance er lønninge-
ne i amerikansk helsevesen (kjøpekraftsjustert) de høyeste i 
verden 

 Administrasjon, dokumentasjonen (og trusselen om søksmål) 
er en form for kvalitetskontroll. 

 Høy ikke-medisinsk kvalitet, for eksempel på innkvartering 
og mat. 

Annen nyttig informasjon 

Har du opplevd å bli feilbehandlet, seksuelt fornærmet eller har 
andre hendelser du vil rapportere, kan du gjøre dette til Tex-
as Medical Board (TMB), som sitter på all informasjon 
om legers lisens, utdanning og eventuelle disiplinære reaksjoner 
de har mottatt. TMBs visjon er å beskytte og å fremme innbyg-
gernes helse, sikkerhet og velferd. De utsteder lisenser så vel 
som disiplinære tiltak til leger og enkelte andre profesjoner. 

Er du i tvil om din doktors kompetanse eller behandling, er det 
smart å gå inn på disse sidene for å få mer kunnskap om din 
lege. På disse sidene gis det også veiledning om hvordan man 
skal få kopi av sin legejournal, som man så kan ta med til en 
annen lege for en «second opinion»: https://tmb.state.tx.us/
page/consumer 

Dersom man har problemer knyttet til regninger for helsetje-
nester, kan nettsiden til Department of Insurance være nyttig. 
Her gis det informasjon om hva som kan skje og hvordan man 
kan prøve å løse saken:  

http://www.tdi.texas.gov/consumer/cpmbalancebilling.html 

Texas Medical Center er det største medisinske senteret i ver-
den. Lokalisert i Houston har senteret 54 medisinsk-relaterte 
institusjoner, inkludert 21 sykehus og 8 spesial institusjoner, 
samt mange ulike utdanningsinstitusjoner. Oppstår det proble-
mer så får man behandling og hjelp relativt raskt. Riktignok er 
reseptbelagte midler dyrt i USA, men i det store og hele funge-
rer ting svært godt. Med ekstremt kunnskapsrike helsearbeidere 
burde vi alle være fornøyde, så lenge vi følger prosedyrene og 
har god forsikring. Skulle man være så uheldig å trenge hjelp, er 
det i praksis ingen ventelister. Konkurransen mellom de ulike 
private klinikkene sørger for at du får time hos lege og opera-
sjon når en selv ønsker det.   
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Årets konfirmanter var på tur til New York 21.—23. april. Vi fikk mye pent vær, mye 
trasking og ikke minst fikk vi treffe resten av konfirmantene fra USA, Canada og Brasil 
som vi tilbragte helgen sammen med. 

Årets konfirmanttur 

Skrevet av: Øystein Braut 
 

Ungdom 

Ny kapellan 

 

Info 

Hei og hallo …. 

(….  jeg tror også jeg prøver meg på 
et aldri så lite «Howdy!») 

Først av alt må jeg bare få si at vi 
gleder oss veldig til å flytte til Hous-
ton, møte og hilse på dere, tilpasse 
oss et nytt kontinent, nytt klima, nye 
omgivelser og nye arbeidsoppgaver 
– utrolig spennende.  

Jeg heter Robert Knudsen og det er 
altså jeg som har fått privilegiet av å 
skulle tjenestegjøre som deres kapel-
lan i årene fremover. Jeg er 29 år 
gammel og kommer opprinnelig fra Tromøy utenfor Arendal. 
Jeg har vært prest i litt over fire år – brorparten av tiden i en 
todelt stilling som ungdomsprest og sokneprest i Tvedestrands-
området og har virkelig trivdes godt med begge former for pres-
tetjeneste.  

Med meg har jeg min familie – det vil si min kone, Ann-Katrin, 
og vår lille datter Andrea Marie. Ann-Katrin er lærer og skal nå 
begynne i en stilling som diakonal medarbeider i Sjømannskir-
ken. Vi to er jevngamle, hun vokste også opp i Arendal og vi 
møttes på videregående - siden da har vi holdt sammen i tykt og 
tynt. I februar i fjor kom lille Andrea Marie til verden. Hun er 

virkelig en solstråle og gledesspre-
der.  

Jeg opplever det som en glede og et 
privilegium å få jobbe i sjømannskir-
ken i Houston. Sjømannskirkens 
arbeid har alltid vært viktig for oss 
og for våre familier. Selv hadde jeg 
stor glede av sjømannskirken da jeg 
som tolvåring flyttet med min fami-
lie til Maryland, og jeg kjenner i til-
legg på en sterk tilknytning til Texas 
da min farmor er født, døpt og opp-
vokst i Galveston. Familien tilhørte 
da den evangelisk-lutherske sjø-

mannskirken som ble etablert der i 1928. 

Som sagt så gleder vi til å komme i gang – gleder oss til å bli 
godt kjent med alle dere! Ikke minst så lover vi å gjøre vårt yt-
terste for å bidra til at sjømannskirken fortsatt skal være en so-
sial, kulturell og åndelig møteplass for fastboende og besøkende 
i Houston. 

Til slutt vil jeg og min familie bare ønske dere alt godt og Guds 
rike velsignelse.  

Så ses vi på «kjerka» i august …….. 

Våre konfirmanter 
våren 2016: Annika 
Ervik, Sondre Faa-
nes, Marie Gulstad, 
Fredrik Tømta Heg-
gestad, Trine-Lise 
Instanes, Sondre 
Jentoft, Ingrid 
Klungtveit, Oda Os-
mundsen, Kaja Isa-
bell Petterson, Ed-
vard Reitan, Eilert 
Schuman, Lars Fred-
rik Sløveren og Wil-
liam Ove-Tonning 
Svendsen.  

Er du interessert i konfirmasjonsundervisning på Sjømannskirka i Houston fra høsten 2016? Informasjon og 
påmelding finner du på vår hjemmeside, eller du kan sende mail til Pål: pma@sjomannskirken.no, eventuelt 
telefon 832 279 9020. 
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ble barneflokken fordoblet på årene i Houston. Også andre fak-
torer har bidratt til god trivsel. – Jeg kommer til å savne at alt 
er så lettvint her, alt er så veldig tilgjengelig og greit. Vi har 
store biler, svømmebasseng og alltid fint vær. – Og så kommer 
jeg virkelig til å savne skattejaktene på Marshalls, jakten på de 
virkelig gode tilbudene! I følge Bjørn er det ikke bare på Mars-
halls det shoppes, og han kom før jul med følgende hjertesukk: - 
Nå må dere skynde dere hvis dere skal ha noe på Amazon, for 
Helene har snart kjøpt alt på hele internettet! 

Og hva har vært det beste med å jobbe på Sjømannskirken? He-
lene må tenke seg litt om. – Jo, det beste er selvfølgelig alle 
menneskene vi får treffe og bli kjent med. Og det at man kom-
mer sammen med mennesker man i utgangspunktet ikke ville 
hatt så mye med å gjøre, er kanskje det aller beste. På Sjø-
mannskirken møtes folk fra mange ulike sammenhenger, og så 
blir vi kjent og vi får venner vi ellers aldri ville fått. Vi har jo en 
tendens til bare å være sammen med de som er like oss, men 
her blir vi virkelig dyttet ut av vår komfortsone – og det har 
vært flott!  

Nå venter nok en stor omveltning for familien Hammer – å 
komme tilbake til Norge etter snart fem år i Houston. Hjemme 
på Fana skal det bygges nytt hus, og familien skal bo midlertidig 
i en leilighet i nærheten mens byggingen pågår. Barna skal på 
ny skole, og Bjørn skal begynne i en ny stilling hos Odfjell. Og 
Helene? Hun håper å få være hjemme i alle fall til Mia fyller 2 
år, så får vi se. - Verden ligger jo for mine føtter! ler Helene, og 
jeg tror henne. Og den største nedturen med å komme hjem til 
Norge? – Ja det må jo være å bytte ut Suburban’en med en S-
Max. Jeg tror henne på det også. 

Vi sier tusen takk for innsatsen til Helene og resten av familien 
Hammer, og ønsker dem lykke til med den nye tilværelsen i 
Norge! Vi kommer til å savne dere! 

Takk til Helene 
For snart fem år siden landet fire stk. Hammer på George Bush 
Intercontinental Airport, spente på nye utfordringer og ny til-
værelse i storbyen Houston. Helene hadde forlatt lærerjobben 
sin i Bergen, for å bli med på lasset da Bjørn Henrik fikk mulig-
heten til å jobbe som shipbroker for Odfjell i noen år. Med seg 
hadde de Mari på 3 1/2 og Jakob på 2 år. Og litt motstrøms 
valgte de å ikke bosette seg på vestsiden av byen, men heller i 
Clear Lake, selvfølgelig fordi Odfjells kontor ligger i området. 
Men at en norsk barnefamilie valgte å bosette seg på sørsiden av 
byen vakte litt oppsikt – nok til at de raskt ble invitert på søn-
dagsmiddag hos Sjømannsprest Ingvild Fallegård. Og dermed 
var det gjort – snart ble familien Hammer fast inventar på Sjø-
mannskirken.  

Helene forteller at de raskt fant seg til rette på Sjømannskirken 
– det var her både voksne og barn fant gode venner, og det var 
særlig viktig for Helene at hun fikk et miljø å være i utenfor 
hjemmet. Og allerede første høsten var hun og Bjørn Henrik 
med som frivillige på julemarkedet, noe som ble starten på et 
langt frivillig engasjement. Da lille Anna kom til verden våren 
2013, ble det mange trilleturer i parkene i nærheten sammen 
med Ingrid Kyllingstad, som gikk luftetur med labradoren Sani. 
Og på en slik trilletur ble ideen om å starte opp småbarnstreff i 
Katy født – og det tok ikke lang tid før dette ble virkeliggjort. 
Ingrid organiserte og styrte opplegget, og Helene ble med som 
frivillig. De første samlingene hadde de i private hjem, men det 
ble raskt klart at det ikke var en god idé – det ble rett og slett for 
fullt!  Så fikk Sjømannskirken leie lokaler i Living Word Luthe-
ran Church fra høsten 2013, og tilbudet ble utvidet til en barne-
klubb på ettermiddagen – slik startet «Etter Skoletid» opp. Da 
Ingrid gikk ut i fødselspermisjon høsten 2014, fikk Helene til-
bud om en 20 % stilling for å overta småbarnstreffene, i tillegg 
til å være frivillighetskoordinator for julemarkedet og 17. mai- 
feiringen – de to største arrangementene på Sjømannskirken.  

Helene takket selvsagt ja til tilbudet – og 
har nå i snart to år vært en del av staben 
på kirka. Og hun har bidratt langt ut over 
sin 20 % stilling – noe hun med et smil 
skriver på frivillighetskontoen. For sånn 
må det være – uten frivillige på Sjømanns-
kirken kunne vi ikke ha utrettet stort! Og 
Bjørn Henrik har også gitt sitt bidrag – 
både med fundraisingsarbeid for Sjø-
mannskirken, og det siste året som styrele-
der i kirkestyret.  

Og hva kommer familien Hammer til å 
savne etter snart fem år i Houston? Helene 
forteller at livet hennes disse årene har 
vært utrolig privilegert – Her har jeg fått 
lov å gjøre stort sett bare ting jeg har lyst 
til. Jeg har fått velge fra øverste hylle, og 
har fått masse tid sammen med barna.  

Og trivselen her må ha vært stor – lille Mia 
kom til verden i september 2015, dermed 

Skrevet av: Arnfinn Eng 
 

Portrett 
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«fresh fried Brussel Sprouts»,  Cowgirl Slider (kyllingburger) og 
grillet, pulled brisket (oksebog) med godt tilbehør. Alt var deli-
kat anrettet og smakte godt, men noe tørr kylling. 

Som drikke til maten holdt oss nøk-
ternt til godt, kaldt vann, men vi 
merket oss at Urban Eats markedsfø-
rer seg med et bredt tilbud av ameri-
kansk vin og ølsorter like mangfoldig 
som innbyggerne i Houston! 

Sesongens profilerte kunstner , Crys-
tal Murley, hadde malerier på veg-
gen. Et tilbud ved Urban Eats som vi 
ikke fikk oppleve, er jazz og blues-
musikk som spilles fredag og lørdag 
ettermiddag.  Det kan jo være en god 
grunn til å komme tilbake hit. Urban 
Eats har en informativ hjemmeside 

http://www.feasturbaneats.com/. 

Andre gode grunner for å besøke stedet kan være å kombinere 
et godt måltid med en vandring i den store, historiske og vakre 
gravlundparken, Glenwood Cemetary like borti gata, http://
www.glenwoodcemetery.org/.  

Annenhver lørdag i måneden har lokale kunstnere/
kunsthåndverkere åpent studio i nabolaget, i Silver street,  
http://silverstreethouston.com/. Her kan du gå og la deg inspi-
rere og kanskje er det noen du vil gi en made-in-Houston-gave? 

Har du en favorittrestaurant? 
Vi ønsker forslag til restauranter som bør presenteres her. Har 
du en lokal favoritt, eller et sted som har et særpreg, send en 
email til houston@sjomannskirken.no med ditt forslag, og en 
kort begrunnelse. 

Jeg hørte at Katy-gruppa Aktiv lunsj hadde vært på Urban Eats. 
Det pleier å være et godt hint. Jeg spurte om to venner, Nina og 
Yonka, ville slå følge ut til lunsj en vakker, men kald, formiddag 
i mars. De var ikke vonde å be.  

Urban Eats ligger på 3414 Washing-
ton Avenue, ca. midt mellom Heights 
Blvd. og Studemont St. Dette er en 
bistro, dvs. en liten restaurant som 
serverer mat til moderate priser i 
lokaler som holder en enkel stil. Ur-
ban Eats har en amerikansk ”home-
style cooking”  med “slow-cooked 
food”.  Urban Eats har også en bu-
tikk/gourmetmarked.  Butikken til-
byr nybakt brød, et utvalg av sennep, 
oljer med urter (infusert),  lokalt 
syltetøy, ost og oppskjærte kjøttva-
rer, og bistand til å velge det som passer dine behov. Kaffe, fris-
tende kaker, smørbrød, salater og andre delikatesser er ferdig til 
å nytes på stedet eller til å ta med.  Er du på farten, men ønsker 
ti minutters pause « i urban stil», kan du benytte stoler og bord 

i enden av butik-
ken eller ute på 
terrassen.  

Vi prøvde ut den 
andre versjonen 
av det urbane 
tilbudet, nemlig 
en rolig, full-
service-lunsj fra 
kl. 1:30. Ikke 
bare var våre 
mager var sultne; 

vi var også sultne på sol og valgte derfor verandaen i andre eta-
sje. Her hadde vi utsikt til biltrafikk, nyutsprungne trær og en 
brannstasjon. Downtown  skyline  «tronet» i bakgrunnen og ga 
et ekstra sus over opplevelsen av det urbane livet i Houston. 
Trafikken var slett ikke sjenerende der vi satt hevet over bakke-
nivå.  

Vi ble tatt godt hånd om og spørsmål ble besvart. Hva med et 
par starters på deling? Det ble Stacked Fried Green Tomatoes og 
Kale & Artichoke Soufflé. Knasende, tynne små brødskiver med 
urteolje delikat ved siden av. 

Dersom vi hadde 
tatt en starter til, 
hadde vi kanskje 
vært fornøyd for 
det var gode por-
sjoner. Vi var imid-
lertid ute for sma-
ke på mer! Det ble 
både salat med 

Urban Eats  

Skrevet av: Gerd Juel Homstvedt  

 

Ut å spise 
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Det var en dag i mars 
2014, ganske sikkert 
en solskinnsdag, at 
familien Eng landet i 
Houston for første 
gang. Denne familien 
er nok noe av det 
nærmeste en kommer 
moderne nomader. 
Ungene er født på tre 
ulike sykehus, døpt i 
tre ulike kirker, og 
familien har lagt igjen 
fire blindtarmer i fire 
ulike land fordelt på 
tre kontinenter. Og nå 
gikk altså turen til 
Houston.  

Arnfinn og Elisabeth 
var et etterlengtet 
tilskudd til staben her 
på Sjømannskirken. 
Kirken hadde på det 
tidspunktet vært uten daglig leder i flere måneder, og både stab 
og menighet så frem til å få ny leder på plass. Med på lasset kom 
også tre nye kirkebarn. Både Frida, Theodor og Benjamin ble 
raskt lekekompiser for både kirkebarn og besøkende. Arnfinn og 
Elisabeth har stått på for Sjømannskirken og folk i Houston fra 
første dag, og det er derfor med sorg at redaksjonen i Texas Nytt 
nå må skrive et avskjedintervju med familien. Vi satte oss der-
med fore å finne ut hva som har preget årene deres her i byen, 
og hva de tenker om fremtiden både for seg selv og kirken i 
Houston.  

Det første vi lurte på var 
selvsagt hvilket førsteinn-
trykket de fikk av byen og 
kirken. «Det første jeg rea-
gerte på var hvor frodig og 
grønt det var overalt,» for-
teller Arnfinn. «Vi hadde 
vært inne på Google Earth 
og sett satellittbilder av eien-
dommen hvor alt så brunt og 
tørt ut. Vi var derfor forbe-
redt på brunt og goldt cow-
boylandskap. Det var derfor 
en overraskelse hvor frodig 
Houston er og at det regnet 
hver ettermiddag». Elisa-
beth forteller at hun raskt 
ble kastet ut i kirkens oppga-
ver.  «Jeg tror jeg var med på både Onsdagsforum, Etter Skole-
tid og Lørdagsgrøt allerede første uken i Houston. Jeg ble impo-

Fra Houston til Torrevieja 

Skrevet av: Øystein Lima Braut  
 

Portrett 

nert over hvor mange 
som hadde et forhold 
til kirken, og at kirken 
fremsto som både 
levende og aktiv.» For 
Arnfinn var dette førs-
te prestejobben og alt 
var nytt. Han kom fra 
jobben som studiesjef 
på Menighetsfakulte-
tet. I løpet av de første 
månedene her gjen-
nomførte han både 
dåp, bryllup og begra-
velse for første gang. 
Han hadde heller ikke 
jobbet lenge når han 
skulle holde hilsen og 
bordbønn for 750 
gjester på handels-
kammerets middag 
under OTC – verdens 
største oljemesse. 
«For meg var det vik-

tig at jeg fra starten av følte meg veldig inkludert i det som 
skjedde i byen for nordmenn. Det ga en trygghet og frimodighet 
som har gjort jobben lettere i fortsettelsen.»  

Det tar ikke så lang tid før også livet i det store utland blir hver-
dag. Barna skal følges opp på skole, barnehage og fritidsaktivite-
ter, akkurat som i Norge. En blir fort vant til å velge blant 150 
typer salsa når en skal ha taco og at bilveier med seks kjørefelt i 
hver retning er det normale. De som kjenner Elisabeth vet at 

hun allerede skifter fil på motor-
veien like hyppig som en ekte 
«Houstonian». Det er likevel episo-
der som er utenom det vanlige i 
hverdagen her: «Jeg husker spesielt 
når jeg ble bedt om å be for en 
hund,» forteller Arnfinn. «Det var 
under julemarkedet at jeg ble opp-
søkt av en dame som hadde kjørt 
fra Austin. Ute i bilen hennes lå en 
hund som trengte forbønn. Jeg ble 
litt paff, men heldigvis kunne jeg be 
på norsk, så jeg ba først for hunden 
og føyde til et par bønner for eieren 
også». Elisabeth husker godt når 
hun ble stoppet i fartskontroll i 
skolesonen. «Jeg var ganske fersk i 
byen og var allerede stresset fordi 
jeg skulle hente ungene på skolen. 

Politimannen var veldig streng og lekset opp for meg alle rettig-
hetene, og jeg ble mer og mer bekymret på grunn av visum og 
fordi jeg manglet førerkort fra Texas. Det toppet seg da han 

På tur til New Mexico og White Sands National Monument i Thanksgiving 
høsten 2015. En fantastisk opplevelse for store og små – ikke minst å ake ned 
kritthvite sanddyner – nesten som en vinterferie i Norge! 

Vi tok også turen innom den legendariske western- byen 
Tombstone i Arizona – et sted der cowboyene fortsatt stø-
ver rundt i gatene. 
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Portrett 

spurte hva jeg jobbet med her. Jeg svarte at jeg jobbet på Sjø-
mannskirken og var konen til «The Senior Pastor». Da lo han og 
sa at det skulle tatt seg ut - kona til pastoren tatt i fartskontroll i 
skolesonen! Da bikket det over for meg og tårene kom. Da fikk 
imidlertid politimannen panikk, rev i stykker alle papirene han 
hadde fylt ut og sa at jeg bare kunne kjøre. Alt skulle bli slettet.» 

Både Arnfinn og Elisabeth er opptatt av at de har lært veldig 
mye av årene i Houston. Både om seg selv og om USA. De har 
fått reist mye og opplevd mye spennende. De reiste blant annet 
400 mil frem og tilbake til Tucson, for å feire tradisjonell ameri-
kansk Thanksgiving med noen Elisabeth hadde truffet for over 
15 år siden på Hawaii. «Vi kommer til å savne både det gode 
samholdet blant de som jobber i stab og alle de fantastiske men-
neskene vi har møtt her nede. Staben blir nesten som familie og 
vi møter spennende mennesker som vi aldri hadde møtt hvis vi 

hadde bodd i 
Norge. Men-
nesker vi nå 
regner som 
venner. Det 
er veldig 
selvutviklen-
de å bo her 
nede.» Det er 
også utford-
ringer med å 
reise fra alt 
det kjente i 
Norge. «Det 

var en stor overgang for oss å gå fra et liv i Norge som foregår på 
mange arenaer, til et liv på Sjømannskirken der alt foregår på et 
bygg. Det er krevende å engasjere seg i nærmiljøet rundt kirken, 
og de fleste nordmennene i byen bor en ganske lang kjøretur 
borte. Gjennomtrekk av både ansatte og besøkende på kirken er 
ganske stor, kontinuitet og fellesskapsfølelse er krevende.» 

Texas Nytt lar ikke sjansen gå fra seg når en har kloke intervju-
objekter og lurer derfor på hva Arnfinn og Elisabeth tenker er de 
største utfordringen kirken vår i Houston står foran? 

«Utfordringen er litt den samme som i kirken hjemme i 
Norge. Flere og flere får et litt distansert forhold til kir-
ken. Det har vært et enormt frivillig engasjement rundt 
kirken i Houston, men dette kan bli en utfordring i tiden 
fremover. Hvis frivilligheten forvitrer får man en profe-
sjonalisert kirke slik det er tendenser til mange steder i 
Norge. Kirken er best når folk engasjerer seg i den.» 

Nå går tu-
ren videre 
til Spania. 
Hvorfor ble 
det slik og 
hva gleder 
dere til? 

«For oss har det 
vært viktig å flytte 
litt nærmere fami-
lien hjemme i 
Norge.  Jeg gleder 
meg også til å få 
jobbe mer som 
prest,» forteller 
Arnfinn. «I Tor-
revieja vil jeg gå 
inn i stillingen 
som kapellan, og 
vil da få jobbe mer 
som prest og job-
be mer med kon-
firmanter, bryl-
lup, gudstjenester 
og andre vanlige presteoppgaver. Vi gleder oss også til at barna 
skal begynne på norsk skole igjen. Det blir likevel med vemodig-
het og blandete følelser vi reiser herfra. Vi har gode venner her 
og opplever at vi får bety noe gjennom den jobben vi gjør. Mil-
jøet her i Houston er unikt. Nordmenn her er mye mer interes-
sert i å bli kjent enn de ofte er i Norge. Når vi møter mennesker 
igjen senere som vi er blitt kjent med her ,tror vi at vi vil ha mye 
felles. Videre vil vi nok også savne amerikansk «Convenient 
Living», og noen av oss vil savne shoppingmulighetene. Mye er 
veldig enkelt her.» 

Og hvor går turen etter Spania? «Da blir det Norge» kommer 
det kontant. «Så får vi se hva som skjer når barna blir større». 

En ting er i alle fall sikkert. Familien Eng kommer til å bli sav-
net på Sjømannskirken i Houston. Både de voksne og barna. I 
løpet av de drøye to årene de har vært her har de alltid hatt bar-
ne- og ungdomsarbeidet langt fremme i bevisstheten. Dette har 
vært viktig både for familier som bodde her fra før og familier 
som er kommet. De har lagt et veldig godt grunnlag for videre-
utvikling og drift av kirken på mange områder. Vi vil derfor 
ønske nomadefamilien masse lykke til videre og forsøker å glede 
oss på deres vegne. Tusen takk til alle fem for årene dere har 
vært her! 

Krabbeburgerne til Svampebob fristet veldig! Her på Moody Gar-
dens i Galveston. 

Frida som cowgirl i anledning Texas- 
dagen oktober 2015. 



 

14   Texas Nytt Nr. 2 2016 

 

 

 

Bayou Bend Collection and Gardens 

 
Onsdags-

forum 

Skrevet av: Gerd Juel Homstvedt  

Bayou Bend Collection and Gardens er et «husmuseum» un-
der Museum of Fine Arts Houston (MFAH), http://
www.mfah.org/visit/bayou-bend-collection-and-gardens/. 

MFAH sier at dette er en av verdens fremste samlinger av 
amerikansk «decorative art», møbler, sølv, keramikk og male-
ri. Hele 28 rom er dekorert og møblert  med gjenstander fra 
tidsepoker i amerikansk bosettingshistorie fra 1620 til 1870. 
Huset ble bygd av filantropen Ima Hogg  (1882-1975) og hen-
nes to brødre William C. and Michael Hogg i 1927. Etter kort 
tid var det bare Ima som bodde i huset og som møblerte og 
dekorerte huset med amerikansk kunst og amerikanske møb-
ler hun kjøpte og samlet. Porselenet er i hovedsak britisk pro-
dusert, men brukt i Amerika i samme periode. Helt fra hun 
startet å samle var hun sterkt opptatt av å kunne skape en 
amerikansk  historisk samling for et Texas-museum. I 1957 ga 
hun Bayou Bend Collection and Gardens til MFAH og i 1966 
ble eiendommen åpnet for offentligheten. Om lag en tredel av 
dagens samling er lagt til etter Ima Hoggs tid. På den annen 

side er noe av Ima Hoggs kunst i dag utstilt på MFAH 
(Picasso, Klee, Matisse).  

Huset ligger i en organisk pleiet hage på om lag 56 dekar 
(mål) i Houstons historiske River Oaks nabo-
lag. Planleggingen og utviklingen av hagen ble startet i 1920-
årene av Ima Hogg og hennes to brødre. Landskapet omfatter 
åtte formelle hager og naturlig bayouskogvekster. Nesten alle 
trær ble bevart da huset ble bygd og da de formelle hagene ble 
utformet. I 1961 inviterte Ima Hogg  River Oaks Garden Club 
til å overse hagen. Siden da har hagelagets frivillige gitt av sin 
kompetanse, tid og resurser til hagen. I stell og drift av hagen 
blir det brukt organiske metoder. Stormen Ike påførte store 
skader på trær i hagen i 2008. 

Bayou Bend Collection and Gardens fikk Texas Historical 
Commission marker i 1973 og stedet ble oppført i National 
Register of Historic Places in 1979. Ima Hogg forvaltet sitt 
engasjement og sin formue på flere måter. Hun grunnla 
Houston Symfoniorkester og bidro betydelig til velferdsord-
ninger og utdanningstilbud i Texas. 

Onsdagsfo-
rum gjen-
nomførte en 
tur til Bayou 
Bend Col-
lection and 
Gardens 6. 
april i år. Da 
vi inviterte 
til dette, var 
vi spent på 
om vi ville få 
nok påmel-

dinger til å kunne få avtale med museet om en gruppeomvis-
ning. Minstekravet var 24 deltakere. Vi ble 36 da fristen var 
ute!  

Vi startet be-
søket på Lora 
Jean Kilroy 
Visitor and 
Education 
Center. Her 
ble det vist en 
kort film om 
bakgrunnen 
og utviklingen 
av Bayou 
Bend Col-
lection and 
Gardens. 

Vi var heldige 
med været. 
Det var mode-
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Onsdags-

forum 

rat varmt vårvær, noen små dråper i håret, men likevel beha-
gelig å gå opp til huset over den litt svaiende hengebrua. 

Under en times omvisning i huset var vi delt i små grupper 
slik at vi hadde god kontakt med våre kunnskapsrike og enga-
sjerte guider, eller docents, som de heter. Museet har et fire 
måneders opplæringsprogram for frivillige som ønsker å bi-

dra ved å binde seg til å være aktive docenter i tre år. 

Oppdelingen i små grupper gjorde også at vi fikk nærhet til 
innredningen og utsmykkingen av de enkelte rommene. Vi 

fikk tid til å stoppe opp og betrakte stil, 
atmosfære og interessante detaljer. Vi 
rakk imidlertid bare innom en del av 
rommene, så det er mer å oppleve! Nett-
stedet gir løpende informasjon, herun-
der også om det som tilbys av spesielle 
events på Bayou Bend Collection and 
Gardens. 

Etter omvisningen ruslet vi rundt  og 
opplevde atmosfæren under fantastiske 
trær og vakker beplantning. I begynnel-

sen av mars var det asaliablomstring her. Den burde vi 
kanskje oppleve et annet år? Vi fikk gå blant nyut-
sprungne trær. Magnoliatrærne stod klare med en 
mengde store knopper og enkelte flotte blomster. 
Størrelsen på magnoliatrærne imponerte.  

Det gjorde inntrykk å få lære om og se en amerikansk 
samling  av møbler og kunst helt fra 1620 i en «ung» 
by som Houston. Denne onsdagen opplevde vi å stikke 
ut av storbyen og komme inn i en oase - en oase av 
vakkert landskap, flotte trær og planter og en oase av 
et hus, rikt på historie og kultur. Det var så fint å opp-

leve dette sammen – takk til alle! Hjertelig takk til Anne-Sofie 
Håverstad, Yonka Angelova Berntsen og Åse Marie Braut for 
bildene! 
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Tårnagent-helg 20.- 21. 
februar 

Også i år kom politihesten 
Sgt. Curl på besøk til tårn-
agentene, sammen med 
sin makker fra Houston 
Police. Han fortalte om 
hvordan det ridende poli-
tiet jobber, og vi lærte mye 
om hester og politiet! 

 

 

Det gøyeste med å være 
tårnagent er jo selvsagt 
å overnatte i kirka! Her 
har omsider alle funnet 
soveposen sin, og hører 
på Åse Marie som leser 
nattahistorien om den 
lille redde spurven.  

Påske 

Småplukk 

Redigert av: Terje Odden 

Kirkens største festdag – 1. påskedag – ble feiret med nesten fullsatt kirke. Det 
var vikarprest Johannes Fjellset som forrettet gudstjenesten. 

Etter gudstjenesten kom det alle barna ventet på – egghunt! Med mer enn 300 
egg gjemt rundt på kirketomta ble det nok til alle. 

 

Siden sist 

Supersøndag 21. februar. 

En vellykket 
tårnagent-helg 
ble avsluttet 
med supersøn-
dag på kirka – 
først familie-
gudstjeneste, og 
så BBQ og leker 
og aktiviteter.  

 

 

Denne søndagen 
arrangerte vi 
vinter-OL, og her 
det er to av lage-
ne som gjør en 
strålende innsats 
i en noe uvanlig 
vintersport – 
lagski! 
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De fleste fikk seg også en ridetur. Her er det Jonas Nilsen som 
fører an, tett fulgt av David Lundanes, Wendy, Gabriel og Kevin 
Nilsen. 

Her er det Theo-
dor Emil Eng 
som får instruk-
sjon av en an-
satt på Frontier 
Camp i å kaste 
tomahawk. 

Lørdagskveld, bålkos, og s’mores 
hører med! (S’mores: kort for 
«some more» - rett og slett en 
sandwich av kjeks, sjokolade og 
grillet marshmallow– veldig po-
pulært blant barna). Fra venstre: 
Eva Emilie Lundanes, Marie Sol-
hjell, Anna Lien og Charlotte Sol-
hjell. 

Kreativ sporlek – her skal bare et visst antall armer og 
bein være i bakken på samme tid. Fra venstre: Kevin Nil-
sen, Henrik Berg, Eirik Braut, Gabriel Nilsen, Eldar Lund-
anes og David Lundanes. 

Charlotte Solhjell og Anna 
Lien etter en vellykket luftetur 
i Gaint Swing. 

Giant Swing var høydepunktet for 
mange. Her er det Øystein Lima 
Braut og Lukas Braut som får seg 
en luftetur. 

Eldar, 
Jonatan 
og Eva 
Emilie 
Lundanes 
på ka-
notur. 

Frontier Camp 
I år som i fjor inviterte Sjømannskirken til familieleir 
på Frontier Camp i Grapeland – ca. halvveis mot Dallas 
og litt inn i skogen til høyre. En god gjeng meldte seg 
på – 37 med smått og stort, og vi storkoste oss! Det var 
fantastisk å komme litt ut i naturen, og til og med få 
oppleve litt kupert terreng. Vi hadde et variert pro-
gram, og hver familie måtte bidra med en sketsj, lek 
eller konkurranse til kveldssamlingene. Takk til alle 
sammen for kreative og morsomme bidrag! Det beste 
av alt var alle nye vennskap vi fikk – folk vi ikke hadde 
møtt før, og som vi ble litt kjent med. Tusen takk for en 
flott helg, alle sammen! Håper vi sees igjen på Frontier 
Camp neste år! 

 

Siden sist 
Skrevet av: Arnfinn eng 
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Den 4. april gikk årets golfturnering av stabe-
len, som alltid på Golfcrest Country Club i 
Pearland. Og i år feiret vi jubileum! Det er 
nøyaktig 30 år siden den første golfturne-
ringen ble holdt – noe som raskt ble en årlig 
tradisjon. Utallige spillere har i løpet av disse 
årene slått sine svingslag i vakre omgivelser, 
pichet og puttet, ut av rough’en og inn på 
green’en. Mye latter, moro og godt kamerat-
skap – og sikkert et og annet ukvemsord når 
mer gress enn ball får seg en luftetur etter et 
heller mislykket slag. Mange har brukt anled-
ningen til å invitere gode business-partnere 
med på laget sitt, eller kanskje en kontakt man 
forsøker å inngå et samarbeid med? Og som 
alltid – god stemning på klubbhuset etterpå, 
med servering av Texas BBQ, utlodning og 
utdeling av premier.  

Hvert år er Sjømannskirken avhengige av fri-
villige for å få turneringen av stabelen. Tusen 
takk til alle som har vært med og bidratt! Og i 
år skal én frivillig nevnes spesielt: Anne-Brith 
Berge. Anne-Brith har vært med som frivillig 
hvert eneste år! Hun ble behørig takket for 
dette under middagen på årets golfturnering, og en vakker blomsterbukett ble overbrakt til 
stor applaus fra deltagerne. Slike frivillige står det stor respekt av! Tusen takk for innsatsen, 
Anne-Brith! 

Og takk også til alle bedrifter og privatpersoner som hvert år stiller med lag, og på denne må-
ten bidrar til Sjømannskirkens økonomi. For det skal heller ikke glemmes – vi driver ikke 
golfturneringen først og fremst for sportens skyld, det inngår faktisk ikke i vårt oppdrag å 
arrangere golfturneringer! Men golfturneringen er en viktig fundraiser for kirken – og gjen-
nom å bidra på denne måten legger du til rette for at vi kan drive kirke i Houston. Tusen takk 
til alle bidragsytere og sponsorer! 

 

Turid Aasen Olsgård, en av to kvinnelige deltagere i årets 
turnering, i full konsentrasjon på green’en. Her sammen med 
lagkameratene Kristoffer og Hugo Nikolaisen. Turid vant to 
av årets Closest to pin. Godt jobba, Turid! 

Skrevet av: Arnfinn Eng 

30-årsjubileum for Sjømannskirkens golfturnering! 

 Trond Olsen fra ClampOn i aksjon 

Årets vinnerlag var Texana Waste Services – Ryan Ferry, Jack 
Roberts, John Brenek og Jeremy Rose. Jeremy vant også Long-
est Drive. Gratulerer med seieren! 

 

Golf 

Som alltid er det Texas BBQ på 
klubbhuset etter turneringen. Her 
er det Åsulv Tveit i DnB som for-
syner seg.  

Tusen takk til Anne-Brith Berge (i grønt) 
for frivillig innsats i 30 år! Her sammen 
med Bente Fjellseth.  
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The rock band Gary Bites played after the service 

HOUSTON-GALVESTON/STAVANGER SISTER CITY 
SOCIETY (HGSSCS)  

Founded in 1980 as a result of strong oil and shipping indus-
tries in Houston and 
in Stavanger, the 
organization has 
since been actively 
engaged in promo-
tion and goodwill. 
During Stavanger’s 
visit in April 1988, 
Galveston participat-
ed in many activities 
and expressed a wish 
to join the organiza-

tion and so the mayors of Houston, Galveston and Stavanger 
formally signed a document joining the three cities into 
“Houston/Galveston-Stavanger Sister City Society (HGSSCS)”. 
HGSSCS is member of the “Sister Cities International (SCI)”, a 
non-profit citizen diplomacy 
network, which was estab-
lished by President Eisen-
hower in 1956 to improve 
communications, cultural 
and business relations be-
tween the people of the Unit-
ed States and the rest of the 
world community. 

The “Stavanger Sister City” 
delegation visited Houston 
and Galveston from March 
2nd to March 9th this year. 
The delegation counted 15 
adults and 47 high school age 

students. The Youth Groups consisted of a Jazz Trio, a Modern 
Dance Group, the “Gary Bites” Rock Band, a Basketball Team, a 
Volleyball Team, Golfers, Entrepreneurs and Culinary Students. 

The adult group consisted of 
teachers, group leaders, city 
officials, business people and 
Stavanger Board Directors. 

The Houston/Galveston 
Board of Directors and many 
volunteers were involved 
with preparations and execu-
tions of the program in addi-
tion to Host Families, who 
housed the students, and 
Drivers, who transported the 
students to and from pro-
grams and activities.  

Spring Woods High School Choir performed during the service 
at the Seamen’s Church on March 6th. Conductor is  Scott 
Houston. 

Students from Stavanger and Houston-area 

Board and leaders 

Everybody was invited to BBQ lunch at the church after the 
service – Terje Odden has everything under control! 

Stavanger days in Texas  

Ungdom 
Skrevet av: Anne-Brith Berge 
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går det ofte rutebusser dit. Forth Worth Stockyards er et av de 
mest populære turistmål i Texas. Vi gikk rundt i Stockyards his-
toriske distrikt, hvor vi fant plaketter med informasjon under-
veis. Er man der på riktig tidspunkt, kan det også være fint å 
stikke innom museet. Inne i hallene og langs gata er det mange 
spisesteder og butikker å velge mellom. Her kan du få kjøpt det 
meste av det som hører til å være eller ligne på en cowboy.  I en 
av hallene samlet to «cowboys» mange tilskuere i en 
«dramatisk» duell med krutt og røyk.  Høydepunktet var å stille 
opp langs hovedgata og se «Fort Worth Herd Longhorn Cattle 
Drive». Dette foregår to ganger om dagen og er veldig populært. 
Vi erfarte at vi ikke var de eneste norsktalende der! 

I tiden etter borgerkrigen og før jernbanen kom til Fort Worth, 
ble kveg drevet fra San Antonio og Rio Grande til Chrisholm 
Trail på grensen mellom Texas og Oklahoma. Fort Worth var 
siste stopp for hvile og proviantering på denne ruten til marked 
og jernbane i Kansas. Da jernbanen kom til Fort Worth i 1876, 

Fort Worth ligger 262 miles/423 km nordvest for Houston. Det 
er ca. 40 minutters kjøring mellom Fort Worth og Dallas. Byene 
omtales ofte som Dallas Fort Worth regionen eller DFW 
metroplex. Området omfatter 13 counties og har om lag sju mil-
lioner innbyggere. Fort Worth alene har  om lag 750 000 inn-
byggere. Hvor begynner man så når man bare har en weekend 
som turist i Fort Worth?  

Vi valgte å kjøre fra Houston på torsdag ettermiddag, bare med 
en kort taco-stopp underveis. Vi hadde da tre netter på hotell i 
Fort Worth, ca. en km fra sentrum, ikke lenger enn at det gikk 
fint å gå. 

Midtbyen er trivelig med det kjente Sundance Square. Her kan 
man hygge seg utover kvelden på ulike utesteder eller rusle 
rundt på dagtid, spise, shoppe eller slappe av på en benk. Vi var 
turister i januar og fikk ikke oppleve aktivitetene som blomstrer 
opp på torg og fortau utover våren og sommeren, men vi hadde 
til gjengjeld fordelen av å slippe å stå i kø for å få oss bord og 
servering!  

I sentrum finner man kulturtilbudene av type teater, opera, 
konserter eller ballett. Vi hadde kjøpt billetter før vi reiste og 
fikk oppleve en kveld med Fort Worth Symfoniorkester i Bass 
Performance Hall. Bass Performance Hall er et staslig kultur-
hus. Vi ble overrasket over at bygningen var oppført i klassisk 
stil når den ikke er eldre enn fra 1998. Huset har stor kuppel/
dome som på innsiden er malt som lyseblå himmel med god-
værsskyer. På hovedfasaden utvendig ruver  to 14,5 meter høye 
engler med basun. Akustikken i den store konsertsalen var vel-
dig god og det er god oversikt over det som skjer på scenen fra 
ulike steder i den store salen. Bass Performance Hall er senter 
for Performing Art og huser i tillegg til symfoniorkesteret, både 
Texas balletteater og Fort Worth opera.  En liten kuriositet: 
Sjefsdirigenten/Music Director for Fort Worth Symfoniorkester, 
Miquel Harth-Bedoya, er også sjefsdirigent for Kringkastingsor-
kesteret i Oslo.  

Fort Worth beskriver seg selv som «city of cowboys and cultu-
re». Vi tok oss derfor god tid til å besøke Stockyards som ligger 
snaut tre miles nord for Fort Worth sentrum. Har man ikke bil, 

Forth Worth –Kvegmarked og kultur 

 

Reisebrev 
Skrevet av: Gerd Juel Homstvedt  
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ble byen et trans-
port- og fordelings-
knutepunkt for alle 
typer husdyr. 
Stockyards ble bygd 
opp og kom i drift 
fra 1889. Det tok 
fortsatt mange år 
for å få nødvendig 
kapital, etablert 
slakterier, pakking 
og salgsapparat for 
kjøtt, m.v. Etter det 
vokste virksomhe-
ten i Fort Worth 
enormt. Omset-
nings- og admini-
strasjonsbygget, 
The Livestock Ex-
change Building, 
ble etterhvert om-

talt som «The Wall Street of the West». I 1936 var Texas blitt 
den staten i USA hvor det ble produsert mest storfe og sau. Etter 
andre verdenskrig ble husdyrmarkedet i Fort Worth Stockyards 
sterkt redusert. Det samme skjedde med den omfattende ukul-
turen med prostitusjon, vold og kriminalitet som hadde utviklet 
seg ved siden av. Stockyards har fortsatt virksomhet i dag, men 
det foregår kun i form av spesielle arrangementer eller auksjo-
ner med spesielle raser, herunder Longhorn. Det selges mange 
tusen kveg, men det meste av salget skjer visst via video/

satellitt.  

Fort Worth har bygd opp mange fine museer. Tre flotte kunst-
museer med store utendørs anlegg er samlet 2,5 miles vest for 
sentrum. Hit går det også rutebusser. Amerikansk kunst er sam-
let i Amon Carter Museum of American Art. Her fant vi en tan-
kevekkende utstilling, That Day, av den amerikanske fotografen 
Laura Wilson (f. 1939), med skjønnhet , vold og enkle kår i ulike 
middelklassemiljø.  

The Modern, eller Modern Art Museum of Fort Worth, er para-
doksalt nok det eldste kunstmuseet i Texas selv om dagens byg-
ning i glass og betong er fra 2002. Den er omtalt i internasjonal 
presse som en av de vakreste museumsbygg i verden og er teg-
net av den japanske arkitekten Tadao Ando. 

Kimbel Art Museum har kunst fra ulike deler av verden. Den 
permanente utstillingen er forholdsvis liten (350 verk), men 
svært anerkjent. Museet har stadig nye temporære utstillinger 
og vi var heldige å få oppleve en utstilling The Painter’s Eye med 
den franske impresjonistmaleren Gustave Caillebotte 1848-
1894.  

På turen hjem 
til Houston 
stoppet vi i Dal-
las ved det ru-
vende minnes-
merket over 
John F. Kenne-
dy på stedet der 
attentatet 
skjedde den 22. 
november 1963. 
Det som skjed-
de der, satte 
merker i oss 
som var ten-
åringer den 
gangen. Vi opp-
levde at minner 
kom tilbake og 
rørte oss da vi 
stod ved min-
nesmerket. 
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TCO 
«Suksess basert på en genial idé, ukuelig pågangsmot og god 
timing.» Slik kan i alle fall historien om selskapet TCO fortel-
les. Da jeg besøkte Bjørnar Gjedrem og Jan Tore Tveranger på 
TCO’s lokaler i Houston en flott vårdag i april, var det riktig-
nok bare det siste stikkordet – god timing – som de i overkant 
beskjedne gutta trakk frem som utslagsgivende for selskapets 
vekst siden oppstarten i 2001. 

Men alle vet 
at det skal 
mer til enn 
god timing 
for å oppnå 
suksess. For 
hvordan kan 
en bedrift 
som leverer 
teknologi til 
oljeselskape-
ne klare å 
vokse i disse 
dager? Selv 
jeg som ikke 
har peiling på 
utvinning av 
olje og gass 

skjønner at det må ligge noe mer bak. Dette spørsmålet bare 
måtte jeg få svar på, og jeg inviterte meg selv på besøk.  

Jeg ble godt tatt imot av Bjørnar og Jan Tore, som fortalte meg 
om hvordan det hele startet. TCO ble etablert i 1998 – og da 
som Total Catcher Offshore AS – et selskap som spesialiserte 
seg på å fiske ut objekter i produksjonsrøret som enten var mis-
tet, skadet eller ødelagt. Men hvorfor skulle oljeselskapene bru-
ke masse tid og penger på dette hvis man i stedet kunne utvikle 
komponenter i produksjonen som bare forsvant etter at de had-
de gjort sin gjerning? Dette ble forretningsideen til TCO, og i 
2001 ble den første glasspluggen utviklet. Og da er vi ved selve 
nøkkelen til selskapets suksess: en genial idé på rett sted til rett 
tid.  

Før en oljebrønn kan begynne å produsere olje, må produk-
sjonsrøret forsegles i påvente av at resten av produksjonsappa-
ratet skal ferdigstilles. Når alt er klart, må denne pluggen fjer-
nes, og oljen begynner å strømme opp. En plugg laget av stål må 
nødvendigvis hentes opp – og det var her TCO kom på den geni-
ale ideen: vi lager denne pluggen av glass, plasserer en spreng-
ladning i veggen mellom glasset og produksjonsrøret, og når 
pluggen skal fjernes detoneres sprengladningen ved hjelp av 
fjernstyring, og glasset pulveriseres. Pluggen blir rett og slett 
borte – og man sparer dyrebar tid som går med til å fjerne stål-
plugger, i tillegg til å eliminere risiko for at både plugger og 
verktøy kiler seg fast. I snitt kan et oljeselskap som bruker 
TCO’s glassplugg spare flere riggdager pr. brønn – og når man 
vet hvor mye hver dag koster selskapet, skal det ikke mye til før 
man kan spare betydelige beløp. 

Jan Tore og Bjørnar viser frem en av module-
ne med ferdig montert glassplugg. Modulen 
vil monteres på selve produksjonsrøret, som 
senkes ned i oljebrønnen.  

 

Bedrift 
Skrevet av: Arnfinn Eng 

Slik fant TCO sin nisje i markedet, og siden den første forret-
ningsmodellen (å fiske ut uønskede objekter i oljebrønner) var 
forlatt, ble også navnet Total Catcher Offshore skrotet – nå he-
ter selskapet 
ganske enkelt 
TCO. Siden 
den gang har 
det gått slag i 
slag – og glass-
pluggen har 
blitt videreut-
viklet og blir 
brukt i en sta-
dig større del 
av markedet. I 
2011 kjøpte selskapet opp ny teknologi innen kjemikalieinjek-
sjon i brønner for å forhindre korrodering og avsetninger. Den-
ne teknologien har de også videreutviklet, og den utgjør nå en 
betydelig del av omsetningen i tillegg til glasspluggen. TCO har 
nå rundt 130 ansatte, har hovedkontor på Arna utenfor Bergen, 
og er tilstede både i Afrika, Asia og nå også i Nord- Amerika.  

For å komme inn på det store amerikanske markedet innenfor 
landbasert oljeutvinning, så TCO behovet for å etablere seg i 
Houston. Bjørnar Gjedrem ble sendt over i 2013 som Business 
Development Manager, og i 2014 ble et permanent kontor etab-
lert. Samme år flyttet også Bjørnars kone Marieke over dam-
men, sammen med deres to barn på ett og fire år. Jan Tore Tve-
ranger har vært med som produkt- og teknologiutvikler siden 
2011, og ble også flyttet over til Houston høsten 2015. Med seg 
har han kone og tre barn på ni, 
16 og 17 år. På bare to år har 
Houston- kontoret vokst fra to til 
10 ansatte, og Bjørnar synes det 
har vært veldig spennende og gøy 
å jobbe i et selskap som har opp-
levd slik vekst. TCO har allerede 
begynt å få et godt fotavtrykk på 
landsiden her i USA.  

Bjørnar og Jan Tore tok meg med 
inn i den store hallen ved siden 
av kontorene. På arbeidsbenken 
ligger et titalls ferdige moduler 
med glassplugger som snart skal 
monteres på et produksjonsrør 
og senkes ned i en oljebrønn i 
USA et sted – kanskje her i Tex-
as? Hallen er stor – her er det 
rom for mye mer av både utstyr, 
verktøy, deler og montører. TCO 
tar tydeligvis høyde for fortsatt 
vekst i Houston. Vi ønsker Bjør-
nar, Jan Tore og de andre ansatte 
her lykke til med veien videre! 
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I hele januar har Normand Commander ligget til kai i Galves-
ton. Båten er en såkalt Multi Service Vessel (MSV) og har siden 
den ble bygget i 2006 vært rigget for dykking i Mexico-
gulfen. Den har både hatt førerløse ubåter (ROV) og 
dykkerklokke for mennesker.  Båten eies av Solstad Off-

shore i Skudenes-
havn og er i Gal-
veston for å settes 
tilbake i original 
stand slik den var i 
2006. Grunnen til 
dette er at den skal 
tilbake til Karmøy 
for å legges i opp-
lag. Alt dykkerut-
styret tas nå av 
båten og 
«Moonpoolen» 
sveises igjen. 

Båten hadde 9 
nordmenn og 2 
svensker om bord 
når Sjømannskir-
ken besøkte den. 
Mannskapet om 

bord fortalte om godt humør og 
godt arbeidsmiljø om bord. 
Både kaptein og stuert fikk 
skryt for å være med og skape 
godt miljø på båten. Dette er 
ekstra viktig nå når fremtiden 
er usikker. Mannskapet visste 
lite om hva som ventet dem når 
de kom hjem til Norge og var 
spent på fremtiden både for seg 
selv og norsk skipsfart. 

Mannskapet vi møtte hadde 
feiret jul om bord på Normand 
Commander. Båten lå da uten-
for Mexico. Stuert Arild David-
sen fortalte at han virkelig måt-
te jobbe for å få norsk julemat i 
Mexico. Han hadde fått tak i 
sau tidligere på høsten og tør-
ket den selv i tavlerommet på 
båten (der var temperaturen 
helt riktig). Han hadde også 
klart å få tak i ribbe (Pork 
belly), men bare uten svor, så 
svoren måtte han kjøpe et an-

net sted. Det eneste som manglet 
var kålrabistappen. Der måtte 
han ty til kålstuing i stedet. 

Mannskapet var uansett fornøyd og fortalte at norsk julemat 
gjorde det litt lettere å være langt hjemmefra i julen. 

Normand Commander 

Skrevet av: Øystein Lima Braut  
 

Havn 

Styrmann Børre Habbestad, Stuert Arild Davidsen, Overstyrmann Pål Damkås, Kadett Pet-
ter Terp og Karin Møll Abrahamsen fra Sjømannskirken 

Maskinist Paul Håkon Klungland og Magnus Svensson. Øystein Lima 
Braut viser at sjømannskirken også tar seg av svensker. 

Nedrigging av dekompresjons-
kammer 
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Kjære Texas Nytt lesere, og kjære venner av Sjømannskirken i 
Houston! 

Jeg skal i april/mai være vikar i sjømannskirken, noe jeg ser 
frem til med glede og spenning.  

Kort om meg selv: Jeg er utdannet sykepleier, sosionom og dia-
kon, og ble vigslet som diakon av biskop Atle Sommerfeldt 15. 
september 2013.  

Jeg har arbeidet i norsk helsevesen i 17-18 år, mest innen eldre-
omsorg, men også på sykehus, i hjemmebaserte tjenester og i 
psykiatrien.  

Etter hvert fikk jeg mer interesse for bistand og misjon. Jeg har 
arbeidet for Kirkens Nødhjelp, i tre forskjellige land i Afrika. 
Videre har jeg arbeidet 11 år for Norsk misjons bistandsnemnd 
– nå DIGNI – med oppfølgning av NORAD-støttede bistands-
prosjekter i ca. 40 land i Afrika, Asia og Latin Amerika. DIGNI 
er en paraplyorganisasjon for norske misjonsorganisasjoner og 
kirkesamfunn. Etter dette har jeg arbeidet jeg noen år for De 
Norske Pinsemenigheters Ytremisjon og for Den Norske Bap-
tistkirke, med oppfølgning av bistandsprosjekter i DR Congo, og 
en kort periode arbeidet jeg for Norsk Luthersk Misjonssam-
band.  

De siste årene har jeg arbeidet i Den Norske Kirke, først som 
administrativ leder i Gressvik og Onsøy kirker i Fredrikstad, så i 
et engasjement i tre år som menighetsdiakon i Jeløy kirke, 
Moss, og i et vikariat som sognediakon i kirkene i Skjeberg, 
Sarpsborg. Sommeren 2015 var jeg diakonvikar i Sjømannskir-
ken i Torrevieja, Spania.  

Jeg gleder meg nå til å møte dere som bruker sjømannskirken i 
Houston, og jeg håper jeg kan gi et positivt bidrag inn i et viktig 
arbeid.  

Gaute Hetland, 

Diakon.  

Velkommen til vår nye vikar 

 

Info 

Åpningstider i sommer 

Skrevet av: Gaute Hetland 

Fra 13. juni til 19. august er kirken åpen: lørdager og søndager kl. 10-16. 

Når kirken er åpen kan du handle i butikken, få kaffe og vaffel, sitte ned for en prat, få omvisning 
på tomta og bade i bassenget. Lørdager serveres det lørdagsgrøt fra kl. 12 og annenhver søndag er 
det gudstjeneste kl.11 med påfølgende kirkelunsj. Det er mulighet å stikke innom kirken i ukedage-
ne også, men da må kirken kontaktes i forkant.  

Trenger du kontakt med kirken? Ring vår vakttelefon, som er betjent 24 timer i døgnet gjennom 
sommeren: 832 260 4271. 

Datoer for sommerens gudstjenester vil bli kunngjort fortløpende på vår hjemmeside og på face-
book.  



 

Texas Nytt Nr. 2 2016  25  

Ligger Sjømannskirken i Houston på riktig sted i byen? Dette 
var spørsmålet vi fokuserte på i forrige nummer av Texas Nytt. 
Artikkelen som journalist Linn Mevold Skogheim i HJEM skrev 
om dette, og som også stod på trykk her, gikk rett inn i utford-
ringene vi står i. Tidene har endret seg siden kirken ble bygd i 
Pasadena i 1983 – og nå når hoveddelen av kirkens virksomhet 
har fokus på barne- og familiearbeid, er det en stor utfordring at 
de fleste norske familier bor på vestsiden, ca 1 times kjøretur fra 
kirken. 

Sjømannskirken har derfor besluttet å sette i gang en prosess, 
hvor vi ser på mulighetene for å etablere et arbeid i egne lokaler 
på vestsiden av byen, eller hvis mulig – å flytte hele virksomhe-
ten vår vestover. Dette vil kreve et stort løft fra hele den norske 
kolonien i Houston, da finansieringen av et slikt prosjekt må 
gjøres lokalt.  

Den 13. april inviterte Sjømannskirken en rekke norske bedrifts-
ledere til et lunsjmøte, der denne saken ble presentert, og vi 
åpnet opp for en åpen og uforpliktende samtale etterpå. Re-
sponsen fra de som var til stede var svært positiv, og det ble 
uttrykt vilje til å være med og jobbe for å få finansieringen i 
boks, dersom vi på et tidspunkt kommer så langt i prosessen.  

Men for at et slikt prosjekt skal ha muligheter for å lykkes, kre-
ves det også en sterk lokal forankring. Vi som jobber i Sjø-
mannskirken kommer og går, og kontinuiteten i arbeidet må 
derfor bæres av noen som har en lang horisont for sitt opphold i 
Houston. Utfordringen ble derfor gitt til de som var med på mø-
tet: Vil noen av dere være med i en komité som skal jobbe med 
denne saken? Og det var ikke vanskelig å spørre – før møtet var 
over, hadde følgende personer sagt seg villige til å være med: 
Knut Eriksen (leder), Ivar Siem, Sigurd Sperbund, Per Bergstøl 

og Lars Petter Sandsdalen (kirkestyrets representant). I tillegg 
vil selvsagt Sjømannskirken stille med en representant i komi-
teen. 

Komiteen vil i første omgang jobbe med å utrede to områder, 
som må danne grunnlaget for den videre prosessen: Hva er Sjø-
mannskirken i Houstons oppdrag og satsingsområder, og hvilke 
bygningsmessige behov har kirken for å kunne ivareta sitt opp-
drag på en god måte? Og videre må det gjøres en grundigere 
undersøkelse vedr. Sjømannskirkens brukergrunnlag og bruker-
grupper i byen.  

Vi har altså kommet et langt og viktig skritt videre i denne pro-
sessen, og Sjømannskirken i Houston går en spennende tid i 
møte. Samtidig skal jobben vi er satt til å gjøre for nordmenn i 
Houston ivaretas på en god måte – programmet på Sjømanns-
kirken fortsetter, og vi kommer til å ha fullt fokus på alt det vik-
tige og gøye vi gjør sammen med dere. Så vil fremtiden vise hva 
det blir ut av dette. Fortsettelse følger…. 

 

Sjømannskirkens fremtid 

 

Info 
Skrevet av: Arnfinn Eng 

Spørreundersøkelse om Texas Nytt 
Kjære alle lesere av Texas Nytt! 

Vi i redaksjonskomiteen har veldig lyst å høre hva du tenker om bladet vårt! Vi har derfor laget en kort under-
søkelse som vi håper du vil ta deg tid til å svare på. Hvilket stoff er mest interessant for deg som leser? Hva sav-
ner du? Er det noen artikler du alltid hopper over?  

Din tilbakemelding vil gi oss verdifull informasjon i det videre arbeidet med bladet. Det tar ikke lang tid å sva-
re. 

Gå inn på vår hjemmeside sjomannskirken.no/houston, og du vil finne lenke til undersøkelsen på forsiden der. 
Lenken vil også bli sendt ut med våre nyhetsmail i mai.  

Du kan også gå direkte til undersøkelsen her: https://response.questback.com/sjmannskirken/texasnytt/ 
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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. 
1-2016 

Vanskelig Sudoku  Lett Sudoku  

 
Sponsor-

avtaler 

Ny Sudoku 
Vanskelig Sudoku 

9 1 5 6 2 4 3 7 8 

6 7 2 3 1 8 4 5 9 

8 3 4 7 9 5 1 2 6 

4 9 7 1 5 2 6 8 3 

3 2 8 4 6 7 5 9 1 

5 6 1 9 8 3 7 4 2 

7 8 3 2 4 6 9 1 5 

1 5 6 8 7 9 2 3 4 

2 4 9 5 3 1 8 6 7 

1 8 2 5 7 6 9 3 4 

6 9 4 3 2 1 7 8 5 

5 7 3 9 4 8 6 2 1 

9 5 6 1 3 4 2 7 8 

4 2 7 8 5 2 1 6 9 

2 1 8 7 6 9 4 5 3 

7 4 9 2 8 3 5 1 6 

8 6 5 4 1 7 3 9 2 

3 2 1 6 9 5 8 4 7 

 3 6              9 

  9             5 

  4 8       6     

  7 9   2 3       

              9   

8       7 5   1   

    4   9     8   

  8 2     4       

7     6 3         
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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 

Belinda Klovning 

E-post: ....................... belinda@klovning.net 

 

Houston/Galveston - Stavanger 

Sister City Society 

Jennifer Sickman  ................... 713 504 0380 

E-post:  .......... jennifer.sickman@gmail.com 

 

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  

Fax: ......................................... 713 620 4290  

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 

  

INTSOK: (Suite 200) 

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

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

 

VACANT POSITION AS RECEPTIONIST AT THE    
NORWEGIAN CONSULATE GENERAL IN HOUSTON 

The Norwegian Consulate General in Houston has a vacancy for 
a full time position as receptionist at the consulate. Please see 
our website for further information and details:  

http://www.norway.org/houston 

Application deadline is May 20th, 2016. 

Please submit your application with relevant documentation to 
dag.steinsvik@mfa.no 
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