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Første gangen jeg hørte denne påstanden spurte jeg meg selv 
om dette virkelig kan stemme?  

Påstanden stammer fra den greske filosofen Heraklit som for 
lang tid tilbake sa disse latinske ordene: «Panta rei!», og det 
betyr ganske enkelt: «Alt flyter». Filosofen sa også noen kjente 
ord om at du kan aldri gå uti den samme elva to ganger. 

Ofte tror jeg vi tenker at det er et mål at vi finner ut hvem vi er 
og etter det skal vi forandre oss så lite som mulig. Det er jo vik-
tig å være seg selv og ikke late som vi er noen andre enn vi er, 
men det betyr ikke at vi alltid er den samme, eller at vi kan være 
akkurat den samme dag for dag. For vi mennesker er i endring 
hele livet, sånn som elva og alt rundt oss også er det. Selv om 
elva, eller jeg, den ene dagen ligner den andre, så er noe sakte, 
men forsiktig, i endring likevel, i omgivelsene rundt oss, inne i 
oss og i andre.   

Sjømannskirka i Houston har nok i det siste vært i en raskere 
endring enn den vanlige elva er 
det fra år og til år. Visumregler 
og trygderegler gjør det vans-
kelig å være i USA lenger enn 
fem år for norske ansatte, og 
da blir det fort kortere opphold 
når alt det praktiske for øvrig 
også skal løses for ulike fami-
lier og mennesker. Nå er det en 
ganske så ny stab her i Pasade-
na, ny kapellan-familie, ny 
daglig leder og til og med ny 
kontorsekretær / regnskapsfø-
rer!  

Endringer kan være vanskelige, 
både for de som kommer til et 
nytt sted, og ikke minst for 
dere som tar imot nye på nytt 
og på nytt, selv om dere gjør en 
fantastisk jobb med det! Selv finner jeg litt trøst i tanken at end-
ringer er og blir en del av livet og at selv om det kan være vans-
kelig, så er det også et gode at vi tenker nye tanker og får nye 
erfaringer og at vi preges av det som hender med oss og rundt 
oss. Nå har vi vært gjennom en ganske slitsom president-
valgkamp og vi kan kjenne på uro i sjelen når vi hører foruroli-
gende nyheter og tenker på framtiden. Jeg har arbeidet mye 
med sjelesorg. Mange tror sjelesorg handler mest om sorg, men 
selv om sjelesorg absolutt kan handle om bearbeiding av sorg, 
så betyr ordet egentlig «omsorg for sjelen». Og gjennom arbei-
det som prest og sjelesørger, og gjennom noen videreutdanning-
er innen integrativ terapi og gruppeterapi, så har jeg fått lov til å 
se og erfare at det også er sunt å gå gjennom perioder i livet der 
vi må forlate det som var kjent og strekke oss mot det nye og 
ukjente, og være åpne for det. Å få fortiden tilbake er uansett 
ikke mulig.  

Det hebraiske ordet for sjel betyr «strupe» eller «pust». I vår tid 

Du er aldri den samme! 

 
Tanker i 

tiden 

Skrevet av: Torhild Viste 

tenker vi kanskje mer at 
sjel er noe veldig luftig og 
svevende, men i følge den 
hebraiske forståelsen av 
sjel, er sjel og pust nært 
knyttet sammen. Som 
pusten er også sjelen vår i 
bevegelse, og den har 
slett ikke godt av å bli parkert eller satt på vent. Også sjela vår 
og vår spiritualitet trenger å puste og leve og være i utvikling. 
Heller ikke når det gjelder sjela vår er målet å stå stille.   

Jeg har i hvert fall kommet til denne konklusjonen så langt, i 
møte med livet og Heraklit og livets elver og presidentvalg, at 
det stemmer at jeg og vi aldri er den samme, vi er i endring, og 
det nytter lite å kjempe mot.  

Så håper jeg at vi i denne flyktige Sjømannskirka i Houston kan 
få være med å bidra til å finne 
gode rom for mange sjeler å 
bevege seg i, både på kirka i 
Pasadena og i andre lokaler.  

Jeg gleder meg stort over så 
mye av alt det jeg og vi har 
fått være med på siden vi kom 
til Houston, fra Texas-dag til 
seniortreff og rekefest og nå 
sist Julemarkedet. Jeg gleder 
meg også over flotte møter 
med dåpsfamilier og brude-
par, i sørgesamtaler og i 
mange andre samtaler og 
møter, ja overalt hvor vi får 
være en del av livet i endring 
her i Texas.  

Så velkommen innom kirka 
og kontoret og si gjerne «hei» 

og hvem du er når du er her. Jeg vil gjerne møte deg og dere! Og 
skriv gjerne til meg om du har noe på hjertet. For selv om vi alle 
er i endring og også sjømannskirka er det, så står noe fast: Sjø-
mannskirka er for alle nordmenn, vi serverer vafler og har åpne 
dører, og på lørdager er det risgrøt og på søndager feirer vi 
gudstjenester, og vi i staben kommer veldig gjerne på besøk til 
deg eller ditt skip eller din bedrift. Vi ønsker alle her å ha åpne 
ører for både nye og gamle ideer og for det du har på hjertet og 
ønsker å sette ord på! Så takk for at du bruker Sjømannskirka 
her i Houston og andre steder den finnes, og husk at du er alltid 
velkommen innom! Uansett hva slags endringer du opplever i 
din hverdag.  

En velsignet adventstid og juletid ønskes dere alle! 

Torhild 

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

 

Fra Bardu. Foto: Gene Simms 
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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 

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

Sjøfolk og andre:  
Ring gjerne dersom du vil komme  

utenom åpningstidene. 
 

Se side 22 for åpningstider i jule– og nyttårshelga! 
 

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 februar 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: Overstyrmann Christian Stensønes på Stolt In-
spiration  

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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O helga natt  

Min salme 

Det var mye salmesang hjemme på gården hvor jeg vokste opp i 
Hof i Vestfold. Min mor var veldig flink til å synge, og spesielt 
glad i å synge salmer og gjerne sammen med en eller flere av 
søstrene sine når de kom sammen. Som unger ble vi ofte tatt 
med på kirken og jeg syntes alltid at kirkemusikk og salmesang 
var flott å høre på.  Husker også godt mange av salmene som ble 
sunget, slike som “Blott en dag”, “Kjærlighet fra Gud”, “O, bli 
hos meg nå er det aftentid”, “Navnet Jesus blekner aldri”, og 
mange andre. Andre gode barndomsminner er knyttet til søn-
dagsskolen på bedehuset  i bygda.  Bedehuset er selvfølgelig 
revet for mange år siden, men det vekker gode minner når jeg 
tenker tilbake på den tiden. Livet bringer med seg utfordringer, 
noen ganger veldig store utfordringer, og da er det godt å kunne 
lene seg mot barnetroen. Når tvilen og usikkerheten  dukker 
opp,  er det spesielt godt at troen ligger der som en trygg forank-
ring.  

Da jeg ble spurt om å bidra med en salme i “Texas Nytt” var jeg 
egentlig ikke i tvil om valget. Det måtte bli “O Helga Natt”, som 
er noe av det vakreste jeg hører.  Den er vel er mer en julesang 
enn en salme, men snart er det jul så jeg synes den passer godt. 
I denne sammenheng passer den ekstra godt fordi ikke bare er 
den veldig vakker, men den har en direkte forbindelse til Sjø-
mannskirken. Historien går tilbake flere år da Åge Løsnesløk-
ken var prest på kirken og sang i kirkekoret, som den gang ak-
kurat som nå, synger på  julelunsjen, som jeg hvert år arrange-

Jeg vil gjerne ta med den historiske bakgrunn for denne sangen, 
som synes å trollbinde oss og fylle huset med julebudskapet 
hver jul.  Sangen ble skrevet av en opprørsk vinselger, Placide 
Cappeau, som ble født i småbyen Roquemaure, nord for Avi-
gnon i France. Mannen var flink til å rime og gledet mange med 
det. Like før jul i 1847 fikk han besøk av sognepresten , som 
spurte om han kunne skrive et juledikt til midnattsmessen på 
julekvelden. Cappeau svarte at han skulle tenke på det. Etter 
kort tid hadde han imidlertid sangen klar og på handelsreise til 
Paris oppsøkte han den velkjente komponisten, Adolphe Adam. 
Noen få dager senere fikk han med seg melodien som vi kjenner 
så godt i dag.  

O helga natt 
 
O helga natt, o helga stund för världen, 
då Gudamänskan till jorden steg ned! 
För att försona världens brott och synder, 
för oss han dödens smärta led 
Och hoppets stråle går igenom världen, 
och ljuset skimrar över land och hav 

Folk, fall nu neder, och hälsa glatt din frihet 
O helga natt, du frälsning åt oss gav 
O helga natt, du frälsning åt oss gav 

Ty frälsarn krossat våra tunga bojor 
Vår jord är fri, himlen öppen nu är 
Uti din slav du ser en älskad broder, 
och se, din ovän blir dig kär 
Från himlen bragte frälsaren oss friden, 
för oss han nedsteg i sin stilla grav 

Folk, fall nu neder, och hälsa glatt din frihet 
O helga natt, du frälsning åt oss gav 
O helga natt, du frälsning åt oss gav. 

Skrevet av: Anne-Brith Berge 

rer på vegne av “The Norwegian American Chamber of Commer-
ce”.  Mens koret de fleste årene hadde sunget uten noen solist, 
tok Åge mikrofonen og sang “O Helga Natt” med en utrolig flott 
stemme og du verden som vi alle syntes det var en fantastisk 
utførelse. Jeg glemmer det aldri. Siden den gang er “O Helga 
Natt” hvert år selvskreven på  julelunsjen og nå er vi også så hel-
dige å ha Marianne Kroken som solist. 

“O Helga Natt” har den norsk oversettelsen, “Kom Julenatt”, 
men den svenske oversettelsen er vel den vi gjenkjenner best i 
tillegg til den engelske, “O Holy Night”. 
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Harde peppernøtter 

 Fra  
Sjømanns-

kirkens 
kjøkken 

 

Skrevet av: Åse Marie Braut 

Jeg går nå mot min andre jul som husmor her på kir-
ken. Julen blir litt annerledes enn i Norge.  Ikke 
minst feirer jeg her juleaften med 70 andre mennes-
ker.  Det er flott å få dele denne høytiden sammen 
med mange mennesker.  Jeg setter urolig stor pris på 
denne måten å ferie jul på. Likevel blir savnet til Nor-
ge større, familien føles langt unna. Da blir de norske 
tradisjonene enda viktigere. For å gjøre savnet litt 
mindre, er det godt å gjøre det som vi pleier.  Men 
amerikanske tradisjoner blir fort en del av vår jul 
også.  I år sa min yngste gutt at han ville ha en Elfie 
som finner på mye tull.  Det er flott at man kan ta til 
seg nye tradisjoner, og det spørs om det ikke blir en 
Elfie i huset vårt i år.  

Alle har sine ulike julekaker som man baker til jul.  
Hos oss har det ofte forandret seg opp igjennom åre-
ne, så vi har aldri hatt sju faste slag. Som regel har vi 
ikke hatt sju slag engang.  Det er alltid gøy å se på 
oppskrifter og bli inspirert av noe nytt. Krumkaker, 
pepperkaker, kakemenn og sirupsnipper er gode og 
tradisjonsrike julekaker. En av mine beste barndoms-
minner er å gå og snike i peppernøttkrukka til far-
mor.  Den kom alltid fram til jul, og ble jo aldri tom! 
Og ikke minst var den alltid tilgjengelig, så man kun-
ne alltid forsyne seg med noen når man ville.  Pepper-
nøttene skal være skikkelig sprø og knase godt i mun-
nen.  Er de litt for harde, er det nydelig å dyppe dem 
litt i kaffekoppen.  Her kommer min farmors opp-
skrift på peppernøtter.  

Harde, men gode peppernøtter 

125 gr sirup 

125 gr sukker 

¼ dl fløte 

30 gram smør 

¼ ts pepper 

¼ ts natron 

250 gr hvetemel  

Alt kokes opp – unntatt melet som røres i etterpå.  

Deigen kan bli hard, og da kan den lunkes.  Rulles ut til blyant-
tykke pølser, og kuttes ca. én cm lange. Stekes på 180 °C (350     
°F) i 10 minutter. 

Det er viktig at du ruller pølsene tynne nok, sånn at de blir sprø. 
Natron heter baking soda.  Sirup kan du kjøpe her på Sjømanns-
kirken, eller du kan også bruke Maple syrup. Fløte heter heavy 
whipping cream.  

God fornøyelse! 
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Det er formiddag i Houstons skipskanal og Sjømannskirken er 
på besøk på Stolt Concept. Geir T. Leite er Chief Engineer om-
bord og eneste nordmann. Mye har endret seg siden han var 
18 år og dro til sjøs som smører på 70-tallet. «Jeg husker godt 
første gang jeg var i Houston. Jeg var om bord i Concordia 
Line, et Haugesundskip i linjefart. Det var enkelt å komme seg 
i land, og når sjauerne dro hjem på fredags ettermiddag var 
det lite som skjedde før de kom tilbake mandags morgen. Da 
gikk vi gjerne på fest på en av sjømannsbuene i skipskanalen. 
Jeg husker spesielt en plass som het Harbourlight. Der gikk vi 
mye. Så var vi gjerne en tur på «kjerka» i tillegg. Vi var mange 
unge gutter som seilte i lag og det var et barskt miljø». Texas-
nytt har intervjuet fire norske sjøfolk om hvordan de opplever 
det å være alene ombord, eller nesten alene, og hvordan tidene 
har endret seg siden de begynte å seile. Vi har snakket med 
Geir T. Leite (59) og Christian Stensønes (39) som jobber for 
Stolt-Nielsen, og Terje Lie (58) og Jan Nilsen (59) som jobber 
for Odfjell. 

Mye har skjedd både for norske sjøfolk og med Sjømannskir-
kens arbeid i Houston siden 70-tallet. Hvis en går enda lenger 

tilbake, til 1875, 
var Norge verdens 
tredje største sjø-
fartsnasjon, med 
60.000 sjøfolk. I 
følge Store norske 
Leksikon hadde 
Norge i 1939 ver-
dens fjerde største 
handelsflåte målt i 
bruttotonn, og 
nådde sin topp i 
1976 med 27 mil-
lioner bruttotonn. I 
1973/74 rammet 
en verdensom-
spennende skips-
fartskrise Norge 
hardt. Det var en 
stor overkapasitet 
av skip på verdens-
basis og på det 
meste var en fjer-
dedel av norske 

skip i opplag. Norsk shipping gikk gjennom en hard omstillings-
prosess etter dette, preget av nye driftsformer med lavere kost-
nader og satsing på nye markeder, bl.a. offshore. På grunn av 
utflagging er det ikke lenger like lett si hvor stor handelsflåten 
til Norge er. En oversikt fra Maritime Knowledge Center fra 
2012 viser at Norge har verdens 15. største flåte, mens de tre 
desidert største landene her er Panama, Liberia og Marshall-
øyene. Ser en derimot på hvor stor del av handelsflåten som er 
kontrollert av norske selskaper, er Norge på syvendeplass.  

Eneste nordmann om bord 

 

Hovedsak 

Det er vanskelig å finne gode tall 
på hvor mange norske sjøfolk det 
er igjen i utenriksfarten, men de 
fleste er enige om at antallet har 
sunket kraftig siden 70-tallet, og 
at det fortsatt synker. Christian 
Stensønes (39) er overstyrmann 
på Stolt Inspiration og har vært i 
Houston flere ganger det siste 
året. Han var 22 år da han startet i rederiet Stolt-Nielsen på 
slutten av 90-tallet. «Jeg har ofte vært alene nordmann ombord 
på skipene jeg jobber på. Da jeg startet som kadett var jeg enes-
te nordmann de fire første månedene jeg jobbet. Etter dette har 
jeg i perioder vært med andre nordmenn, men ofte alene. Det 
gikk helt fint å starte som eneste nordmann. Jeg hadde en hyg-
gelig engelsk skipper, og har gode erfaringer med å jobbe i et 
internasjonalt miljø» 

-Hvordan opplever du det er å være eneste nordmann på skipet? 

«For meg har det alltid vært slik. Jeg er vant til det og er vant 
med å arbeide i et internasjonalt miljø. Vi er 30 personer som 
jobber her og de er fra 11 nasjoner. Vi har folk fra Kroatia, Lat-
via, Nederland, Polen, Vietnam, Frankrike, Filipinene, Kina, 
Russland, India og en fra Norge. Siden vi er fra så mange ulike 
nasjoner kan vi ikke tenke på hvor folk er fra. Vi må også ha 
noen regler for å få det til å fungere. Den viktigste er at vi alltid 
snakker engelsk sammen. Selv om det er mer enn en fra samme 
nasjon, skal de alltid snakke engelsk sammen når det er flere til 
stede. Vi forsøker å inkludere hverandre sosialt. Vi forsøker 
også noen 
ganger å gjø-
re sosiale 
ting sammen 
for å lage et 
godt arbeids-
miljø. Vi ser 
kanskje en 
film sam-
men, eller 
spille basket 
på dekk. In-
ternett har 
nok ødelagt 
litt for det 
sosiale. Nå 
trekker de 
fleste seg 
tilbake på 
kahytten når 
arbeidsdagen 
er over. Det 
er imidlertid 

 

Skrevet av: Øystein Braut 

Overstyrmann Christian Stensønes  
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mye enklere å holde kontakt med familie og venner hjemme 
nå.» 

I januar 1968 kom pastor Mauritzen ned fra Montreal til Hous-
ton på oppdrag fra Sjømannskirken. Oppgaven hans var å un-
dersøke muligheten og behovet for en sjømannskirke der. Han 
skriver følgende i kirkens kallsbok: «Som USAs tredje største 
havneby med tallrike norske tankbåter, var det ikke vanskelig å 
fastslå behovet. Dette var så meget mer skrikende ettersom det 
ikke fantes noen annen form for virksomhet for sjøfolkene bort-
sett fra den norske velferden som var kommet to år før. Det var 
dessuten dårlige kommunikasjoner til bysentrum og vanskelig å 
ta seg fram fra havnekvartalene. Disse var i seg selv skumle med 
mange overfall og mye lyssky trafikk. Houston hadde mellom 
sjøfolk dårlig ord på seg. Det var et sted de ikke gjerne ønsket 
seg tilbake til. Endelig må en nevne at det var tydelig at Houston 
var en raskt voksende by med store ekspansjonsplaner for hav-
nen.» Sjømannskirken var raske med å starte arbeid etter denne 
anbefalingen fra pastor Mauritzen. 1. august startet den ameri-
kanske lutheranske pastoren Carl Zimmermann og husmor Rei-
dunn Opsanger, som nylig var kommet fra Stavanger, opp ar-
beid blant sjøfolkene på havnen. Rundt nyttår 1968/69 overtok 
Sjømannskirken et lokale i 8201 Wier Drive. På grunn av en 
beleilig havnestreik i Houston på nyåret 1969 var norske sjøfolk 
med å pusse opp og innrede lokalene der, og i mars samme år 
var også første norske sjømannsprest på plass.  

Kaptein Jan Nilsen forteller at han første gang kom til Houston i 
1974. Han startet sin karriere i Odfjell som Jungmann i 1973. Da 
var han 16 år gammel. «Odfjell var et fint rederi å starte i. Vi 
fikk god mat og jobb og det var det viktigste for en ung gutt. På 
den tiden var mannskapet helnorsk. Det var et fint kameratskap 
ombord, og vi hadde som regel tid til å gå i land. Det var kjekt å 
komme opp på kirken også. Der var det alltid andre sjøfolk å 
treffe. Vi møttes på leseværelset, leste nytt hjemmefra og pratet. 
Sjømannskirken var et trygt og godt sted å komme.» 

Fra slutten av 70-årene og begynnelsen av 80-årene ble det 
imidlertid mindre og mindre tid til å gå på land. Houston var en 
travel havn og det ble lasset og losset både på ukedager og i hel-
ger. I 1992 skrev daværende sjømannsprest Olav Hofsli følgen-
de: «Båtanløpende har nå stabilisert seg rundt ca. 850 som vi 
besøker. Vi ser heller lite til sjøfolk på kirka. Noen er det, men 

de fleste har svært liten tid til å gå på land. Houston er en travel 
havn for dem.» 

«Arbeidshverdagen vår har endret seg mye siden jeg startet å 
seile» forteller Terje Lie som jobber som Chief Engineer på Bow 
Firda. «Vi har det veldig travelt. Særlig her i Houston hvor det 
er mange terminaler en skal innom. Vi er færre som jobber på 
hver båt, samtidig som byråkratiet og inspeksjonene rundt sik-
kerhet og vedlikehold har økt i omfang. Det er som regel ikke 
anledning til å komme i land.» 

-Hvordan påvirker dette det sosiale miljøet om bord? 

«Vi er slitne når arbeidsdagen er slutt og trekker oss som regel 
tilbake på rommet. Vi er bare to nordmenn her. Jeg og kaptein 
Jan Nilsen. Vi ser hverandre hele dagen, så når kvelden kommer 
trekker vi oss som regel tilbake. Ofte bruker vi også fritiden til å 
snakke med folk hjemme via internett. Tidligere var kommuni-
kasjonen med Norge vanskeligere. En var gjerne lenger ombord 
i slengen, og det var fulle norske mannskap. Det er klart at det 
ble et annet miljø ombord da. Siden 1986, da Odfjell sluttet med 
helnorske mannskaper, har det blitt gradvis færre nordmenn på 
båtene.» 

Sjømannskirken merker også godt nedgangen i skip med nord-
menn. På begynnelsen av 90-tallet besøkte kirken cirka 850 
skip. I 2002 forteller daværende sjømannsprest Jan S. Rønning-
en at de besøkte omtrent 500 båter i året, og i 2004 skrev Åge 
Løsnesløkken at tendensen var et fall på omtrent 10% per år. 
Han skriver videre: «Etter hvert som det avtar med nordmenn, 
møter en oftere enslige norske om bord på båtene. Disse setter 
stor pris på å få besøk fra kirken. Denne situasjonen gjør også at 
vi prioriterer båtbesøk svært høyt». Antall skipsanløp til Hous-
ton med nordmenn ombord har etter dette fortsatt å synke, men 
fikk et midlertidig oppsving senere på 2000- tallet grunnet økt 
oljepris og høy aktivitet i Mexico-gulfen. Dette førte til at en 
rekke norske offshore-fartøy kom over for å jobbe permanent. 
Disse skipene hadde ofte 10-12 nordmenn om bord. I løpet av de 
siste årene har mange av disse måttet reise hjem på grunn av 
lavere oljeaktivitet i området. I 2016 har målet til Sjømannskir-
ken vært å være i kontakt med alle skip som kommer til Hous-
ton-området med nordmenn ombord. Det kan foreløpig se ut 
som vi ender opp på et 
tall i underkant av 
hundre båtbesøk i år. 

-Sjømannskirken lurer 
selvsagt på hvordan 
dine møter med kirken 
har vært oppigjennom? 

«Jeg har vært på mange 
kirker verden over» 
forteller Geir T. Leite. 
«Jeg kan ikke huske 
alle. Det var jo i gamle 
dager vi hadde tid til å 
besøke kirkene. Jeg har 
i alle fall vært i Gøte-
borg, København, New 
York, New Orleans, 
Rotterdam, San Franci-
sco, Hamburg, Kobe og 

Terje Lie og Jan Nilsen ombord i Bow Firda  
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selvsagt Houston. Den sjømannskirken jeg har nærmest forhold 
til er imidlertid den i Pattaya. Jeg har som mange norske seilere 
flyttet til Thailand. Der har vi noen norske barer, og der kom-
mer presten og besøker oss. Det er veldig hyggelig.» Jan Nilsen 
husker tilbake til når de kunne reise opp og besøke kirken. «I 
tillegg til leseværelse var det mange hyggelige aktiviteter for 
nordmenn langt hjemmefra.». I Houston var det vanlig å ha 
fotballkamper, gjerne landskamper mellom de skandinaviske 
landene. På 80-tallet var det biljardturnering hver mandag. Det 
ble også gjort forsøk med bingo, noe som ikke var så populært 
hos sjømannspresten, men som han skriver i kallsboken «…vi 
lever i et demokrati, så flertallet seirer. Det ble kjøpt inn dyrt 
bingoutstyr fra New Orleans. Fremmøte var dårlig, etter noen få 
forsøk sluttet vi med hele bingoen». Alle som er intervjuet syn-
tes det er hyggelig å få besøk av Sjømannskirken på båten. Det 
gir mulighet til å snakke litt norsk, spise noen norske kaker og 
kanskje kjøpe litt norsk sjokolade. Det er en god del sjøfolk som 
etter hvert har bosatt seg på Filipinene, Thailand eller andre 
steder ute i verden, og da er norsk sjokolade ekstra viktig. 

-Vi nærmer oss nå jul. Hvordan blir julen på havet feiret nå som 
en ikke lenger er så mange nordmenn ombord? 

Jan Nilsen og Terje Lie tenker seg om før de svarer. «Det er ikke 
så veldig spesielt egentlig. Vi feirer fortsatt og siden vi er i et 
norsk rederi, får vi fortsatt norsk julemat. Vi må alltid ha Pinne-
kjøtt. Ofte må vi hjelpe kokken litt, han er jo filippinsk, så vi må 
lære han noen norske juletradisjoner. Det virker som om de 
også liker den norske julematen. I tillegg har vi alltid koldtbord i 
julen. Vi får også en gave fra rederiet, men familiegavene tar vi 
når vi kommer hjem. Egentlig var det ganske likt før, selv om 
det var flere nordmenn. Den eneste forskjellen er kanskje at vi 
fikk litt gaver fra kvinneforeningene i Sjømannskirken. Gjerne 
et par ullsokker og en sjokolade. Det var alltid hyggelig.» 

Hvordan ser så fremtiden ut for den norske sjømannen? Inter-
nasjonal handel er blitt globalisert og norske sjøfolk i utenriks-
fart opplever å måtte konkurrerer med arbeidskraft fra hele 
verden. Sjøfolkene Texas Nytt møtte var delt i synet på hva 

 

Hovedsak 

fremtiden vil bringe. «Vi er blitt for dyre, jeg vil ikke anbefale 
unge nordmenn i dag å satse på utenriksfart» sier Geir T. Leite. 
Terje Lie er enig, men utdyper videre: «Det er billigst mulig 
arbeidskraft som gjelder i utenriksfarten nå, samtidig ser vi at 
lønningene går opp også for filippinske offiserer. Med bedre 

rammevilkår fra norske politikere er det ikke umulig at dette 
kan snu igjen.» Christian Stensønes ser ganske positivt på 
fremtiden. «Jeg tror det vil være muligheter fremover også. 
Det utdannes godt kvalifiserte sjøfolk i Norge og god kompe-
tanse er stadig mer etterspurt. En kommer nok ikke tilbake 
til en tid med store norske mannskaper internasjonalt igjen, 
men det vil være muligheter hvis en er villig til å konkurrere 
på et internasjonalt arbeidsmarked. Jeg tror ikke nødvendig-
vis en vil gå mye ned i lønn, men en må kanskje være villig til 
å være på jobb 3 måneder i slengen. Selv synes jeg 3 måne-
der på jobb og 3 måneder fri er en god turnus, men det er 
sikkert ikke for alle.» 

Sjømannskirken i Houston ønsker fortsatt å besøke norske 
sjøfolk som kommer til området, og tror arbeidet er viktig 
selv om antallet har blitt lavere.  I et stadig mer globalisert 
marked er det vanskeligere enn noen gang å holde oversikt 
over hvilke skip som har nordmenn og andre skandinaver. Gi 

oss derfor gjerne et tips hvis du vet om nordmenn som kommer 
med båt til byen. Sjømannskirken ønsker å bety noe for sjøfolk i 
internasjonal fart også i fremtiden. 

Chief Engineer Geir T. Leite  
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Glimt fra 
kirkeboken 

Telma Karin, Svein Norman og Ellie Martine Bremseth ble døpt i Sjømannskirken i Houston søndag 12. juni 2016. 
Foreldre er Eivind Are Bremseth og Lene Johannessen. På bildet er Telma Karin til venstre, Ellie Martine  på mors 
fang og Svein Norman på fars fang. 

 

Cecilia Alice Towler ble døpt i Sjømannskirken i Houston søndag 14. august 
2016. Fra venstre Kelly Zeller, sjømannsprest Torhild Viste, Samantha 
Towler (mor), Cole Towler (far), dåpsbarnet og Hank Starr. 

Eleanor McWhirter Kjelstadli  ble døpt på Sjømannskirken i Hous-
ton søndag 9. oktober 2016. På bildet ser vi dåpsbarnet på fanget til 
mor Safiyy McWhirter-Kjelstadli, mens de øvrige er fra venstre sjø-
mannsprest Torhild Viste, Nikolaus Kim, Magnus Østraat Kjelstadli 
og far Robert Østraat Kjelstadli 

Harper Anne Habermas ble døpt i Sjømanns-
kirken i Houston søndag 24. april 2016. For-
eldre er Lisa og Eric Habermas. Til venstre 
sjømannsprest Arnfinn Eng. 
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Vigsler 
Eivind Are Brem-

seth og Lene Jo-
hannessen ble viet i 

Sjømannskirken i 
Houston lørdag 11. 

juni 2016 av sjø-
mannsprest Arn-

finn Eng. 

Daniel Lilletvedt Masters og Meglyn Rebecca 
Rickeri ble viet i Sjømannskirken i Houston 
fredag 3. juni 2016 av sjømannsprest Arnfinn 
Eng. 

Einar Standal  Digernes og Maria Guadalupe Villegas ble viet i Sjømannskirken i 
Houston lørdag 9. juli 2016 av sjømannsprest Arnfinn Eng. Dessverre har vi ikke 
fått bilde av dette brudeparet. 

Bent Arne Johansen og Chi-
nekwu Nkechinyelu Onyesoh 
ble viet i Sjømannskirken i 
Houston lørdag 5. november 
2016 av sjømannsprest Tor-
hild Viste. 

 
Glimt fra 

kirkeboken 

Markus Sjømo Samstad og Alexa Jade 
Bittman ble viet i Sjømannskirken i Hous-
ton fredag 12. august 2016 av sjømanns-
prest Torhild Viste. 

Redigert av: Terje Odden 
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Skrevet av: Ann-Katrin Knudsen  

Søndag 6. november var Allehelgensdag, og under 
gudstjenesten tente sjømannsprestene Robert Knudsen 
og Torhild Viste lys for seks personer som kirka har 
hatt begravelse eller memorial for siden Allehelgen i 
fjor: 

Anne Mari «Mia» Eiesland 

Odd Sveinung Steinsland  

Tove Hoffmeister  

Wiggo Juul  

Marcus Thymann Nilsen  

Agneta Höök 

I forbindelse med lystenningen sang menigheten: 

«Eg veit i himmerik ei borg, 

hu skin som soli klåre, 

der er kje synder eller sorg,  

der er kje gråt og tåre.»  

Allehelgensdag 

 
Glimt fra 

kirkeboken 

Som nyansatt på sjømannskirken var jeg veldig spent på julemarkedet, 
etter å ha hørt så mye om det i hele høst. At det er tusenvis innom i løpet 
av en helg, at folk står i kø utenfor før vi åpner på fredagen og at det sel-
ges hundrevis av rekesmørbrød. Det høres nesten uvirkelig ut, så det var 
veldig gøy endelig å få oppleve det selv. Og ja, det var kø utenfor, faktisk 
alle dagene. Det var fantastisk å få møte så mange mennesker, amerika-
nere som er fulle av beundring og spørsmål og ville ta bilde av oss bu-
nadskledde damer, og få treffe og bli bedre kjent med nordmenn som 
bor her i Houston. Vi hadde også innom noen som kom fra andre stater, 
bare for å oppleve stemningen og kjøpe lefse!  

Det var en fantastisk stemning her på kirken. Kirken var pyntet til jul, 
duften av nybakte kanelsnurrer lå i luften og alle var i strålende humør. 
Å stelle i stand julemarkedet er mye jobb. Forberedelsene starter flere 
måneder i forveien og den siste tiden har ansatte og frivillige stått på og 
det er lange og hektiske dager under markedet, men du verden så gøy! 
Dette kunne ikke gått uten de over hundre fantastiske frivillige som har 
gjort en kjempejobb og mine flotte kollegaer som har jobbet på. Tusen 
takk til dere og til alle som var innom og handlet og støttet opp rundt 
julemarkedet vårt. Omsetninga i år var på 103 000 dollar og det var nes-
ten 1500 mennesker innom! 

Inntrykk fra Julemarkedet 

 

Siden sist 
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studere teologi, men jeg ville studere teologi for å bli prest. Jeg 
satte meg ned og skrev et brev til far for å forklare hva jeg hadde 
bestemt og at jeg forsto dette kunne være vanskelig for han. Litt 
etter fikk jeg imidlertid et veldig godt brev tilbake hvor han sa at 
han hadde endret mening med årene og at han var veldig stolt 
over valget jeg hadde tatt.» 

Etter at Torhild var ferdigutdannet 
som prest reiste hun nordover. Hun 
hadde allerede vikariert flere somre i 
Nord-Norge og blitt veldig glad i 
landsdelen. Første jobben hun fikk 
var i Tranøy, sør på Senja. Her var 
hun aleneprest i seks kirker. Det ble 
mye jobbing og lite kollegafelleskap, 
så etter fem år bestemt hun seg for å 
prøve seg som menighetsprest i Oslo. 
Hun merket imidlertid allerede når 
hun satte seg i bilen for å kjøre sør-
over at noe manglet da hun forlot 
Senja, savnet etter folket og kystkul-
turen der ble stor. Så etter noen år i 
Oslo gikk turen tilbake til Sør-Troms 
og til Bardu. Der skulle det etableres 
et nytt senter for psykiatri og sjele-
sorg, en nordnorsk modell av Modum 
bad. Torhild fikk jobb som sjelesør-

ger/sykehusprest, men ble snart bedt om å ta jobben som leder 
for Kurs- og veiledningsenheten (først Sjelesorgsenheten). Slik 
fikk hun være med på en spennende prosess med å bygge opp 
Viken senter for psykiatri og sjelesorg fra bunnen av.  

Er det noe fra dine jobberfaringer du nå tar med deg inn i job-
ben som daglig leder på Sjømannskirken i Houston? 

«Selv om jeg ikke søkte på lederstillinger tidligere, endte jeg 
likevel opp med lederstillinger. Spesielt erfaringen min fra Vi-
ken senter med å lede budsjettarbeid, ta vare på bygningsmasse 
og lede en stab er gode å ha med seg i sekken nå. Viken senter 
solgte ulike tjenester til grupper og bedrifter, som fagdager og 
veiledning i krisearbeid. Kanskje er det mulig å gjøre noe lig-
nende for bedrifter med norske arbeidstakere i her i Houston? 
Vi hadde for eksempel kurs i god kommunikasjon, forebygging 
av utbrenthet, hvordan skape et godt arbeidsmiljø, hjelp til kri-
searbeid etc. I tillegg har jeg fått mye erfaring med å arbeide 
med hjelpere som har håndtert ulike former for kriser i samfun-
net, og med møter med rammede i sorg og kriser. Fra Senja og 
fra Sør-Vestlandet tar jeg med meg kystkulturen og folks erfa-
ringer med havet på godt og vondt. Dette håper jeg å få bruke i 
møte med tidligere og nye seilere vi møter gjennom Sjømanns-
kirkens arbeid.» 

Har du noe målsetting for den tiden du skal være i Houston? 

«I første omgang må jeg bli bedre kjent med både Sjømannskir-
ken i Houston og folkene som bor her. Jeg håper å kunne forval-
te det vi har her på en god måte, og bidra til at vi har en god 

Velkommen til ny daglig leder 
I midten av juni i år kom Sjømannskirkens nye sjef til Houston 
for første gang. Reiseveien var kortere enn det vanligvis er for 
nyansatte på kirken. Torhild Viste og hennes ektemann Gene 
Simms kom nemlig kjørende sammen med en flyttebil fra St. 
Paul, Minnesota. Ut av flyttebilen kom både møbler og bokser 
som ble stuet inn på kirken, før de startet sommerferie hjemme 
i Norge. 

Men hvor er egentlig hjemme i Nor-
ge? Torhild smiler og forteller: 
«Som prestedatter flyttet jeg en del. 
Jeg er født i Hammerfest, men flyt-
tet tidlig videre til Vennesla. Der 
bodde jeg til jeg var begynt i første 
klasse på barneskolen. Så gikk turen 
videre til Karmøy og Torvastad, der 
jeg bodde i 10 år. Jeg måtte etter 
hvert velge hvilken dialekt jeg skulle 
ha, og slo om fra sørlandsk til karm-
øysk. Den dialekten har jeg mer 
eller mindre fortsatt, men mannen 
min Gene sier at melodien eller to-
nefallet endrer seg etter hvem jeg 
snakker med. Selv om han ikke 
snakker noe særlig norsk, kan han 
høre forskjell på om jeg snakker 
med en fra Haugesund, eller om jeg 
snakker med en fra Sørlandet. Så jeg har nok spor av flere dia-
lekter.» 

Betyr det at du regner deg selv som Karmøybu? 

«Nei, egentlig ikke. Hjertet mitt er lenger nord. Nærmere be-
stemt i Sør-Troms. Mye av mitt voksne liv har jeg bodd og job-
bet på Senja og i Bardu, og her har jeg forelsket meg i både folk 
og natur. Jeg og Gene har en drøm om en gang å komme tilbake 
dit. Nord-Norge er full av flotte kontraster. Nå opplever vi en 
helt annen kontrast: flate, varme, folkerike Houston og det er 
også veldig kjekt å få oppleve! Etter hvert som dagene går føler 
vi oss mer og mer hjemme her også. Vi er åpne for nye erfaring-
er og jeg tenker at det er et mål å føle seg hjemme der vi er.» 

Hva var det som gjorde at du ville bli prest? 

«Jeg er prest i tredje generasjon, for både far og farfar var pres-
ter. Jeg hadde likevel ikke en klar tanke om at jeg ville bli prest i 
ungdommen. Jeg visste at jeg ønsket en lang utdanning, og så 
vokste det etter hvert frem et ønske om å lære teologi. Jeg ville 
gjerne diskutere teologi med min far på likefot. Det å bli prest 
var imidlertid ikke så enkelt. Min far var oppvokst i en annen 
tid og var motstander av kvinnelige prester. Det var heller ikke 
uproblematisk for en kvinne å bli prest på Jæren, hvor jeg bod-
de på den tiden. Det å studere teologi var imidlertid mer ufarlig, 
så jeg begynte med det. Jeg tok kristendom grunnfag ved Mi-
sjonshøgskolen i Stavanger, og flyttet så over til Menighetsfa-
kultetet i Oslo. En dag jeg satt på bussen i Oslo ble det plutselig 
veldig klart for meg at jeg skulle bli prest. Jeg skulle ikke bare 

Skrevet av: Øystein Lima Braut 
 

Portrett 



 

Texas Nytt Nr. 3 2016  13  

kysten av USA akkurat da. Den gjorde at Genes fly ble kansellert 
og det ga oss muligheten til å møtes kort også i London. Etter 
det var det naturlig å holde kontakten som venner. Noen måne-
der senere kom Gene fram til at han ikke ønsket å fortsette løpet 
ved det klosteret han var i og han trengte å tenke seg om med 
tanke på hva han ville gjøre framover. Jeg inviterte Gene til 
Norge i denne perioden og det var i Norge vi forlovet oss og be-
gynte å planlegge et liv sammen. Han sier selv at han vurderer 
det som et kall også å være en prests ektefelle. Det var for øvrig 
enkelt å selge Sør-Troms og Bardu til Gene med all den vakre og 
rike naturen og alle fiskemulighetene, for han er veldig glad i å 
fiske og i flott natur. Vi giftet oss formelt året etter i Charleston, 
South Carolina, for å kunne starte visumprosessen, og så med 
vanlig bryllupsfeiring i Norge om sommeren. Vi ønsker å bo en 
periode i USA for at Gene skal få jobbe noe mer her, så det førs-
te året reiste jeg mellom Norge og Twin Cities i MN hvor han 
arbeidet for Minneapolis City. Etter en slitsom visumprosess 
kunne jeg så endelig flytte etter og fikk ta et «Residency år» som 
Chaplain ved United Hospital i St. Paul. Der jobbet jeg altså 
som sykehusprest og fikk samtidig ta tre kurs i Clinical Pastoral 
Education (Pastoral klinisk utdannelse). Jeg vurderte å gå vide-
re med en veilederutdanning innen denne sjelesorgutdannelsen, 
men så dukket denne muligheten opp da om å få arbeide i Sjø-
mannskirka!  

Så ble det Sjømannskirken og Houston. 

«Jeg har lenge ønsket å jobbe i Sjømannskirken. Jeg har faktisk 
abonnert på jobbvarsel derfra i årevis, men timingen har aldri 
vært helt riktig. Det at det var ledig stilling her i USA passet nå 
perfekt i forhold til Gene og meg. Faktisk bor Genes far og bror i 
Austin, så Sjømannskirken i Houston er en god plassering.» 

Hva synes du om Houston så langt da? 

«Jeg skal innrømme at det var i varmeste laget når vi kom tilba-
ke fra sommerferie i Norge, men det går bedre for hver dag som 
går. Det er vel et tegn på at vi tilpasser oss når vi synes det be-
gynner å bli kaldt i bassenget når temperaturen går under 28 
grader. Så er vi blitt veldig godt tatt imot her, både av besøken-
de på kirken, av fastboende og av staben. Jeg håper å kunne bli 
godt kjent med både nordmenn og norske bedrifter her i årene 
som kommer.» 

Redaksjonen i Texas-nytt er takknemlige for å ha både Torhild 
og Gene på plass i Houston. De har allerede begynt å bidra til 
trivsel og utvikling på kirken. Vi vil ønske dem hjertelig velkom-
men til Houston! 

stab på kirken. 
Det er allerede 
mye som er 
veldig bra her, 
men som i alle 
menigheter er 
det alltid mye 
det er mulig å 
ta tak i. Uan-
sett hva som 
skjer så øns-
ker jeg å få 
være med å 
legge til rette 
for en sjø-
mannskirke 
som har gode 
rom for de 
menneskene 
som ønsker å 
bruke den og 
som har den 
som sin kirke. 
Vi i en flyktig 
stab kan bare 
forsøke til 

enhver tid å lage strukturer og planer som fungerer best mulig i 
en foranderlig tilværelse her i Houston. Jeg håper å være med 
på å bidra til at frivillige og stab kan få bruke sitt potensialet på 
best mulig vis og at vi sammen kan finne gode veier inn i framti-
da. Det er viktig at Sjømannskirka oppleves som et sted alle kan 
kjenne seg velkommen, og det er også viktig for meg at vi våger 
å være kirke og frimodig skaper steder der mennesker kan møte 
både Gud og hverandre.» 

Du må fortelle litt om din ektemann Gene og hvordan dere møt-
tes. 

Torhild ler og forteller: «I 2012 hadde jeg en studiepermisjon 
fra jobben min på Viken senter. Jeg hadde lenge ønsket å delta 
på en 30 dagers stille Ignatiansk retreat. Å være sjelesørger og 
leder innebærer at en tar imot mange livshistorier og står i 
mange krevende situasjoner, og for alle i slike posisjoner er det 
viktig også å lesse av og få ta imot selv. 2012 ble jo preget av for 
eksempel bearbeiding og hjelp til hjelpere etter 22. juli 2011 for 
oss sjelesørgerne ved Viken senter. I tillegg har jeg opplevd stille 
retreat som veldig givende og innholdsrike og har derfor en in-
teresse for retreat og bønneliv i stillhet. Retreaten var økume-
nisk og skulle foregå på et katolsk retreatsenter i Nord-Wales 
som heter St. Beuno’s. Deltakerne kom fem dager før den stille 
delen av retreaten skulle begynne og der møtte jeg Gene for 
første gang. Gene var amerikaner og software-konsulent, men 
hadde i tiden før retreaten bodd på et Benediktiansk kloster 
fordi han vurderte om han skulle studere teologi og bli katolsk 
prest. Gene reiste på besøk til ulike Benediktianske klostre i 
England og som en avslutning på sin reise i Storbritannia ville 
han delta på denne Ignatianske stille retreaten. Vi ble noe kjent 
i de fem dagene før stillheten startet, og også i stillhet er det 
overraskende nok mulig å bli godt kjent med mennesker. Ved 
avslutning av retreaten sa vi farvel som om vi aldri skulle se 
hverandre igjen, men så kom orkanen Sandy som herjet på øst-
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Det er høst i Houston og Ann-Katrin 
og Robert Knudsen har allerede vært 
på Sjømannskirken i over to måne-
der. Robert er ny kapellan i kirken, 
mens Ann-Katrin skal jobbe som dia-
konal medarbeider. Selv om vi har 
rundet midten av oktober er det fort-
satt over 30 grader ute. Hvordan går 
det med dere i varmen? «Vi liker var-
men, men jeg hadde utegudstjeneste 
på Texasdagen forrige helg, og det 
var i overkant hett» ler Robert. «Ikke 
bare var alteret satt opp midt i sol-
steiken, men i tillegg måtte jeg stå 
der med prestekjolen i ull. Jeg sa til 
Torhild (daglig leder og prest) at hun 
bare måtte trille meg til siden og ta 
over hvis jeg falt om». Texas Nytts 
utsendte medarbeider er enig i at det 
er stor forskjell på utegudstjeneste i 
10 grader i Norge kontra varmen og 
fuktigheten i Houston. Kanskje må en 
se på muligheten til å sy om preste-
kjolen til lokale forhold? 

Som nordmenn flest er Ann-Katrin og 
Robert oppvokst i kaldere strøk. De 
kommer begge fra Arendal hvor de er 
født og oppvokst (selv om Robert poengterer at han er oppvokst 
på Tromøya, som i hans barndom var egen kommune), og begge 
er 30 år gamle. De ble kjærester på Tyholmen videregående 
skole i Arendal, og fire år senere, i 2008, giftet de seg. Sammen 
har de datteren Andrea Marie på halvannet år. Ann-Katrin er 
utdannet lærer og har undervist på videregående skole. Hennes 
fag er engelsk og religion. Robert ble ferdig utdannet prest i 
2011, og har siden jobbet i menigheter på Sørlandet. De siste tre 
årene har han vært ungdomsprest i Tvedestrand, Holt og Dyp-
våg menigheter og sokneprest i Holt menighet. 

Fortell litt om hva dere liker å gjøre utenom jobb? 

«Vi er begge veldig glad i å lese, både faglitteratur og skjønnlit-
teratur. Etter at vi fikk familie setter vi nok ekstra pris på rolige 
kvelder». Ann-Katrin forteller at hun i tillegg både liker baking 
og å lage ting, for eksempel kort og julepynt. Dette er uten tvil 
kvaliteter Sjømannskirken vil ha nytte av fremover. «Så er hun 
en fantastisk mor,» legger Robert til med et ømt blikk.  Robert 
har alltid vært glad i dataspill og elektroniske «duppeditter», 
men det er ikke nødvendigvis det nyeste innen dataspill som 
står høyest i kurs. Gamle spillkonsoller fra 80- og 90-tallet er 
gjerne vel så interessant. Robert slår gjerne av en prat med både 
gamle og nye spillentusiaster. 

Hva var det så som brakte familien Knudsen til Sjømannskirken 
og Houston? 

«Vi begynte å snakke om å jobbe der allerede i studietiden,» 

«Hjem» til Texas 

Skrevet av: Øystein Lima Braut  
 

Portrett 

forteller Ann-Katrin. «Vi hadde begge et sterkt forhold til Sjø-
mannskirken. Min far reiste på sjøen allerede da han var 17 år. 
Det samme gjorde flere av brødrene hans. Gjennom dette fikk 
familien et nært forhold til sjømannskirkene verden over. Det 
ble alltid snakket varmt om sjømannskirken hjemme, og når vi 
var på ferie besøkte vi gjerne en sjømannskirke hvis vi var i nær-
heten.» Sjømannskirken var også veldig viktig i Roberts familie. 
«Min oldefar, Ole Bjørn, var sjømann og kaptein. Han seilte i 
mange år, men jobbet faktisk mest på amerikanske skip. Grun-
nen til dette var at det hendte han stammet når han snakket 
norsk, det var en utfordring når man som kaptein skulle gi ord-
rer - på engelsk derimot stammet han ikke i hele tatt. Derfor var 
det også naturlig å bosette seg i Statene. På 20-tallet bodde de 
faktisk en periode i Galveston, så min farmor Evelyn er døpt i 
den gamle Sjømannskirken der.» I 2006 reiste Robert og søste-
ren, foreldrene og farmoren og farfaren til Houston for å oppsø-
ke denne delen av familiehistorien. «Dette var en fantastisk tur. 
I forkant av besøket hadde Sjømannskirken satt oss i kontakt 
med Rudolph Halvorsen. Rudolphs far hadde vært med å plan-
legge byggingen av Norwegian Lutheran Seamen`s Church i 
Galveston. Kirken var ferdig i 1928 og rett etter kirken åpnet 
sine dører ble Rudolph døpt der. Noen måneder senere ble far-
mor også døpt samme sted. Han hjalp oss også å finne tilbake til 
lokalene til den gamle kirken, som i 2006 var blitt til et legekon-
tor. Med utgangspunkt i det farmor hadde å fortelle og noen 
gamle bilder, fant han også frem til de to husene hun hadde 
bodd i mens hun var i Galveston. Det gjorde også inntrykk å bli 

Foto: Knut Holt  Sandblost 
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vist skipsleia i 
Galveston og se 
for seg oldefar 
komme seilene 
inn der. Vi be-
søkte også Sjø-
mannskirken i 
Houston og 
traff Jan Tom-
my Fosse som 
da var kapellan 
her. Møtet med 
Sjømannskir-
ken gjorde inn-
trykk på en ung 
teologistudent. 
Det spørs om 
det ikke ble 
sådd et lite frø i 
meg på den 
turen, som nå 
har ført meg 

tilbake til Houston.» Robert og familien bodde også halvannet 
år i Bethesda, Maryland, mens han gikk på ungdomsskolen. 
«Sjømannskirken i New York kom en gang i måneden til D.C.-
området for å ha gudstjeneste. Jeg satte stor pris på å få komme 
til norsk gudstjeneste, prate norsk, og ikke minst kjøpe fiskebol-
ler, melkesjokolade og Donald-blad. Jeg husker fortsatt den 
gode søndagsfølelsen av å ha spist fiskeboller til middag, og så 
slappe av med Donald og melkesjokolade».  Ann-Katrin forteller 
videre: «Når vi hadde bestemt oss for å søke jobb i Sjømanns-
kirken var det ikke vanskelig å velge USA, og aller helst Hous-
ton. Da jeg studerte fordypet jeg meg i engelsk og Nord-Amerika 
studier, og etter at vi ble sammen har USA alltid vært vårt favo-
ritt ferieland. Vi har vært flere turer til ulike deler av USA, og 
det å få bo i Texas noen år er en drøm som går i oppfyllelse. Det 
er på en måte nesten som å komme hjem for oss. Det er også 
veldig kjekt å ha med datteren vår og vite at hun bor nesten 
samme sted som oldemoren bodde når hun var på samme al-
der.» 

Hva er førsteinntrykket deres av å bo i Houston da? 

«Vi trives kjempegodt,» svarer begge med et smil. «Vi har blitt 
møtt med raushet av både stab, lokalbefolkning og ikke minst av 
de som besøker kirken. Det er et privilegium å få møte alle men-
neskene som kommer til kirken. Dette er det vi brenner for og 
som gjør at vi har lyst til å jobbe i Sjømannskirken. Vi vil være 
her både for de som er glade, for de som er i krise og alle midt i 
mellom.» Ann-Katrin fortsetter: «For oss som har vært mye i 
USA, er også en god del kjent. Det er godt. Både mange butikker 
og spisesteder kjenner vi fra før. Vi har reist mye sammen med 
min svigerfamilie til Florida og favorittstedet å spise har alltid 
vært Texas Roadhouse. Det var derfor nesten hjemmekoselig 
når staben, helt uten innspill fra oss, tok oss med dit første kvel-
den etter vi landet i Houston.» «Det er nesten skremmende 
hvor raskt vi har funnet oss til rette her. Det å komme til Texas 
har nesten vært litt som å komme hjem.» sier Robert. «Det er 
selvsagt en del som er forskjellig fra å feriere i et land til å bo i et 
land, men så langt har alt lagt seg fint til rette for oss. Vi var 
selvsagt litt spent på hvordan overgangen ville bli for Andrea 

Marie, men det har også gått veldig bra. Hun er tilpasningsdyk-
tig og trives i barnehagen. Det er nesten så det stikker litt i pap-
pas hjerte når hun vinker farvel når hun leveres – hun har blitt 
så selvstendig. Ja, det går nesten for lett.» 

Hva håper dere å kunne bidra med i møte med nordmenn i 
byen? 

«Vi og våre familier har begge fått mye gjennom møtene med 
Sjømannskirken de siste 100 årene. Vi håper derfor å kunne gi 
noe av dette tilbake gjennom gode møter med mennesker». Ann
-Katrin og Robert skal begge ha varierte oppgaver på kirken. 
Ann-Katrin har et spesielt ansvar for søndagskolen, i tillegg er 
hun blant annet med på småbarnstreff, på onsdagsforum, be-
søkstjeneste, seniorlunsj og på kjøkkenet ved diverse arrange-
ment og dugnader. Robert er på sin side hovedansvarlig for bar-
ne- og ungdomsarbeidet til kirken, men han skal også ha vanlige 
gudstjenester, gå på båtbesøk og selvsagt utføre dåp, vielse og 
andre kirkelige handlinger. Robert forteller: «Jeg gleder meg 
veldig til å gå på båtbesøk. Det har jeg ikke fått gjort alene enda, 
da det tar litt tid med de nødvendige klareringene. Jeg har stor 
respekt for sjøfolk og den jobben de gjør, så jeg gleder meg til å 
treffe dem. Så synes jeg også det er stilig med store skip.» Ro-
bert har også et hjerte for norske studenter i utlandet, og har et 
mål om å lage et treffpunkt for de som holder til i Houston-
området. Så hvis noen kjenner noen som studerer her er det 
bare å ta kontakt med Robert. «Jeg er veldig glad for oppgavene 
jeg har fått på kirken,» sier Ann-Katrin. «Det er kjekt å få gjøre 
noe som er litt annerledes enn det jeg gjorde før, men samtidig 
bruke litt av kompetansen min på barn og ungdom.» 

Intervjuet nærmer seg slutten, men Robert har fortsatt noe han 
er redd for at ikke er kommet klart nok frem. «Jeg må bare si 
hvor takknemlige vi er for å få være her, og at vi gleder oss til 
hvert eneste 
møte med men-
nesker både på 
og utenfor kjer-
ka.» Redaksjo-
nen i Texas Nytt 
er sikker på at 
alle som møter 
Knudsen fami-
lien vil oppleve 
at de både er 
omgjengelige og 
imøtekommen-
de. Vi ønsker 
dere velkom-
men til Houston 
og gleder oss til 
å ha dere her så 
lenge som mu-
lig. 
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Ny konsul i Houston 

Skrevet av: Terje Odden 

Det norske konsulatet i Houston har to 
utsendte medarbeidere fra UD, fire lokal-
ansatte og to studentpraktikanter som er 
her for 5-6 måneder ad gangen. I år tak-
ket konsul Dag Steinsvik for seg etter tre 
år i Houston, og Texas Nytt har tatt en 
prat med hans etterfølger, Ingunn Martin-
sen Oudia. 

Vi møter Ingunn en klar høstdag på terras-
sen på Norway House, og ber først om hen-
nes livshistorie på to minutter. Ingunn 
forteller at hun kommer fra Nedre Eiker, 
der hun bodde til hun var 20 år. Da flyttet 
hun til Oslo, begynte på jobb i Utenriksde-
partementet, og har blitt der siden. Nå spør 
man ikke om en dames alder, men vi kan vel røpe at hun star-
tet mens Knut Frydenlund var utenriksminister! Siden hun 
har tilbragt hele sin yrkesaktive karriere i UD, trenger vi vel 
ikke spørre om hun har trivdes i jobben! «Jeg har vært utrolig 
heldig og hatt interessante oppgaver og stort sett veldig hyg-
gelige kollegaer i hele denne perioden,» sier Ingunn. «Jeg har 
jobbet med sikkerhet og beredskap, regnskap, utlendingsfel-
tet, IT og data, opplæring; ja, det er vel nesten ikke den ting 
jeg ikke har vært borti i løpet av disse årene.» Hun har også 
fått reise verden rundt og vært stasjonert på utenriksstasjoner 
i Ottawa og Washington D.C. Utlendingsfeltet er vel det som 
har engasjert henne mest, og hun har sittet i tre perioder som 
nemndsmedlem i Utlendingsnemnda, som er ankeinstansen 
for Utlendingsdirektoratet, der de stort sett behandler visum- 
og oppholdssaker som UDI har avslått. Hun har også fått tid 
til å gifte seg; hun møtte sin mann Lyes i 1994 da han besøkte 
sin bror i Norge, og de giftet seg i 1997 i Washington. Lyes 
kommer opprinnelig fra Algerie, men har nå vært norsk stats-
borger i snart 10 år. Ingunn røper at det var en kompromiss 
de gjorde etter 10 års ekteskap; hun tok hans etternavn mot at 
han søkte norsk statsborgerskap! Så vidt vi forstår er dette en 
ordning som ingen av dem har angret på… 

Så hvorfor søkte hun stillingen i Houston? Ingunn forteller at 
hun alltid har hatt et forhold til Nord-Amerika, siden mye av 
hennes familie på morssiden emigrerte til USA på 60-tallet. 
Hun har derfor vært her jevnlig på besøk, og hun har som 
nevnt jobbet både i USA og Canada tidligere. Det ble tre år 
som ambassadesekretær i Ottawa, og seks år på ambassaden i 
Washington. Hun har bare vært på gjennomreise i Texas tidli-
gere, da hun og mannen var på biltur fra kyst til kyst, men 
siden de stort sett har besøkt statene i nord, fristet det begge å 
bli bedre kjent med det sørlige USA. Så da stillingen i Hous-
ton ble ledig, var det naturlig for henne å søke seg dit. Hennes 
mann er veldig fleksibel og har funnet seg jobber samme hvor 
de har vært; da de kom til Washington hadde han to jobber 
før de hadde vært der i ei uke. Ingunn innrømmer at det hjel-
per å ha en mann som finner seg til rette hvor enn de bor, han 
finner ting å gjøre og sitter aldri hjemme og kjeder seg.  

Vi vil også gjerne vite hva arbeidsoppgave-
ne til en konsul er. Siden konsulatet bare 
har to utsendte, er Ingunn stedfortreder for 
generalkonsulen og nestkommanderende 
på konsulatet. Hun har ansvaret for sikker-
het og beredskap, drift av konsulatet, regn-
skap, budsjett, konsulære saker og alt an-
net som måtte dukke opp av overraskelser 
og problemer. Ingunn skynder seg å skyte 
inn at i Houston har de gode lokalansatte 
som tar seg av mye av de daglige oppgave-
ne, så foreløpig har det vært få alvorlige 
problemer å ta tak i. Hun tiltrådte i begyn-
nelsen av august, så hun har ikke fått all 
verdens tid til å få den fulle oversikten, 
men så langt synes hun det meste går på 

skinner. Selv om hun fikk en ilddåp i og med at generalkonsul 
Morten Paulsen var i en trafikkulykke i september og skadet 
ryggen, så Ingunn måtte også dekke hans oppgaver mens han 
var på sykehuset. Men med godt teamwork fikset hun det uten 
å bli stresset. 

«Hva er inntrykket av Houston så langt, og har det vært noen 
positive eller negative overraskelser?» spør vi. «Vi har begge 
funnet oss godt til rette, og den største overraskelsen er vel 
hvor grønt det er her. Vi hadde vel sett for oss Houston som 
en asfaltjungel med lite grønne lunger, men sånn er det jo 
slettes ikke. Vi bor bare noen kvartaler unna Norway House, 
og det er jo mange parker og grøntområder i gangavstand fra 
leiligheten. Vi merker også at folk flest er mye mer åpen og 
vennlige her, og selv om det kanskje er overflatisk, er det jo 
alltid hyggelig å bli møtt med et «Good morning, how are 
you?» samme hvor vi går.» Hun forteller videre at de forelø-
pig ikke har hatt tid til å bli så kjent rundt omkring, men de 
ønsker etter hvert å reise litt mer rundt i området og ta noen 
korte og lengre bilturer og se hva Texas og nabostatene har å 
by på. De har ingen spesielle hobbyer de må pleie, men reising 
står høyt på lista for begge to.  

Hun understreker det viktige arbeidet sjømannskirkene gjør 
for nordmenn i utlandet. Hennes mors kusine Anne Lise Kaa-
by Aas bodde i Houston for mange år siden, og hun laget en 
fane til sjømannskirka her i Houston. Så kanskje noen av de 
som har bodd lenge i Houston husker henne. Samarbeidet 
mellom konsulatet og kirka er også viktig for beredskapen ved 
ulykker eller naturkatastrofer. 

«Helt til slutt; hva er din drømmestasjon?» Ingunn tenker seg 
om noen sekunder, og sier: «Jeg har prøvd å overbevise UD 
om å åpne konsulat på Hawaii, men inntil det skjer er jeg for-
nøyd med å jobbe et sted med godt klima, en interessant jobb 
og hyggelige kollegaer!» 

Vi ønsker Ingunn og Lyes lykke til med oppholdet i Houston, 
og de setter alltid pris på å slå av en prat hvis du møter dem, 
enten på Norway House, sjømannskirka eller andre arrange-
menter rundt om i Houston. 

 

Portrett 
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Hvis du har ringt til konsulatet eller vært 
innom i den senere tid, har du kanskje lagt 
merke til en ny stemme og et nytt ansikt i re-
sepsjonen. Stillingen som resepsjonist var 
tidligere delt mellom Anne Lier og Kate Hel-
lesmark, men når begge familiene flyttet hjem 
til Norge før sommeren, ble det utlyst en full-
tidsstilling, og i slutten av juli var Trond Ter-
jesen på plass i resepsjonen på Norway 
House. Og som seg hør og bør begynte vi med 
å be ham om å fortelle litt om seg selv. 

«Jeg heter altså Trond Terjesen, er 32 år, og 
kommer fra Sandnes,» begynner han, og vi 
tenker straks; Sandnes, olje og gass, Houston; 
ja, der har vi sammenhengen! Men så enkelt 
var det ikke. Så Trond fortsetter: «Etter vide-
regående skole gikk jeg ett år på folkehøgskole 
i Danmark, og utdannet meg der innen hotell- 
og restaurantbransjen. Deretter flyttet jeg til 
Stavanger og fortsatte å jobbe i restaurant-
bransjen mens jeg funderte på hva jeg skulle 
bli når jeg ble stor. Men så møtte jeg den store 
kjærligheten og alt ble forandret. Mannen i 
mitt liv heter Sergio Velasquez, kommer opp-
rinnelig fra Venezuela, men han har bodd 
mesteparten av livet med familien i USA. Han 
jobber i oljebransjen, og var Expat i Stavanger 
da vi møttes. Etter hvert giftet vi oss og flyttet til Oslo, så be-
gynte jeg på reiselivslinja på Høyskolen i Lillehammer, og 
pendlet til Oslo der Sergio jobbet. Vi giftet oss i New York i 
2013 uten noen stor seremoni, men vi har senere tatt det igjen 
med feiring både i Norge med mine venner og familie, og også 
i USA med Sergios nærmeste. Mens jeg gikk på Lillehammer 
jobbet jeg deltid som flyvert for Thomas Cook, og da jeg var 
ferdig med utdannelsen, fortsatte jeg med det på heltid. 
Sergio fikk etter hvert tilbud om å flytte tilbake til Houston 
med jobben, så i fjor begynte vi papirarbeidet for å skaffe meg 
oppholdstillatelse her. Sergio er fortsatt venezuelansk stats-
borger med US Green Card, men papirarbeidet gikk ganske 
greit, og i januar i år flyttet vi til Houston.» Vi skynder oss å 
skyte inn et spørsmål: «Så hvordan havnet du på konsulatet?» 
«Etter at vi hadde fått flyttet inn og kommet i orden her, måt-
te jeg jo se meg om etter en jobb. Ønskejobben var noe i 
Houston som hadde med Norge å gjøre, så da var det jo mitt i 
blinken da jeg tilfeldigvis så utlysningen for resepsjonsjobben 
på konsulatet. Jeg ble kalt inn til intervju og synes det gikk 
ganske greit, og etter noen dager fikk jeg beskjed om at job-
ben var min! Dette var den første jobben jeg søkte på, så det 
må vel kalles full klaff i første forsøk.» Vi ber Trond fortelle 
hva hans daglige oppgaver består av, og han sier at i tillegg til 
å svare på telefonen og ta mot besøkende på konsulatet, har 
han ansvar for å håndtere søknad om personnummer og pass, 
og annen notarialforretning (på norsk vil det si oversettelser, 
bekreftete kopier, bevitnelse av underskrifter osv.). I tillegg 

hjelper han til å holde styr på påmeldinger til seminar og mot-
takelser, og ellers alt som har med den daglige driften av kon-
sulatet å gjøre. Stort sett er det nok å gjøre, og i stille perioder 
har han benyttet sjansen til å rydde og organisere rekvisita- 
og lagerrom, og han er heller ikke redd for å ta fram hammer 
og spiker hvis det skulle være behov.  

Når han ikke jobber, liker både Trond og Sergio å gå turer 
både i byen og på fjellet, og han innrømmer at han savner 
naturen i Rogaland og alle turmulighetene som er der. Men de 
har allerede vært ute i Hill Country og gått der, og han ser for 
seg at en tur til Big Bend National Park nok ikke er så langt 
unna. Først må han opparbeide seg litt ferie! Andre ting han 
savner i Houston er muligheten til å rusle rundt i byen eller ta 
bussen til sentrum og sette seg på en kafe, så han kunne godt 
tenke seg å bo i en by med litt mer europeisk stil. Men de set-
ter begge pris på livet her i Houston; alt er lagt til rette for 
«easy living» og «convenience» som det heter på godt norsk. 
De liker også å benytte seg av kulturtilbudet her i Houston, og 
har gått på flere symfonikonserter og ballettforestillinger alle-
rede. I tillegg liker de begge å reise, og turen går ofte til Loui-
siana der Sergios familie bor. Trond liker også å lage mat, så 
ektemannen blir ofte utsatt for mer eller mindre vellykkete 
eksperimenter, forteller han. Så langt har det ikke gått utover 
ekteskapet! 

Texas Nytt ønsker Trond velkommen til Houston og lykke til 
med jobben på konsulatet! 

Trond Terjesen på sin faste plass i resepsjonen på konsulatet 

Ny resepsjonist på konsulatet 

 

Portrett 
Skrevet av: Terje Odden 
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Julemarked 

Redigert av: Terje Odden 
 

Siden sist 

Tusen takk til alle frivillige som h
kunne bli avviklet! Det er en fant
fint, med stor omsetning per per
der dere hver og en mange varme

 

Julehilsen fra   

Alle i staben på Sjømannskirken 
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Siden sist 

Tusen takk! 
har satt av mange timer og dager for at Julemarkedet 2016 
tastisk jobb dere alle har gjort og Julemarkedet ble utrolig 
son, og et flott møtested for oss alle. Staben i Houston sen-
e tanker og ønsker dere en velsignet adventstid og juletid! 

i Houston 
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Dårlige eller gode tider? 

Jeg møter Jan Alvær, Jørgen Johnsen og Jørgen Haaø, samt 
Elin Ørnevik Haaø med sønnen Jens på 1,5 år i det vi kaller for 
søndagsskolerommet her på sjømannskirka. De er fra Grim-
stad, Flekkerøy og Langnes, og alle mennene jobber egentlig i 
Kristiansand for Cameron, men nå i høst er de her i Houston. 

«Alt er så godt lagt til rette for oss her i USA, så det er enkelt å 
være her,» sier de alle tre. De snakker med begeistring om den-
ne muligheten de har 
fått til å arbeide her i 
Houston, selv om det er 
langt hjemmefra. Jør-
gen H. har familien sin 
med og sier at det er 
nok for kona Elin det 
kan bli litt lange dager. 
For ham og de andre 
mennene er arbeidet 
både spennende og ut-
fordrende, så dagene 
går fort. Det er fire fa-
milier fra Cameron og 
flere uten familier her 
denne høsten, og i til-
legg kommer det noen 
fra Norge på korttids-
opphold, så de snakker 
mye norsk på kontore-
ne ved Beltway 8 og i 
Schlumberger- kontore-
ne i Katy.  

 

Spennende firma og best på det de leverer 

For Cameron gikk i vår offisielt inn i storkonsernet Schlumber-
ger. Cameron var allerede en stor bedrift innen boreutstyr, som 
utstyrsleverandør og serviceleverandør og hadde 30 000 ansat-
te. Cameron har en lang historie, helt til tilbake på 1920-tallet, 
fortalte mennene meg. Nå når Cameron er kjøpt opp av Schlum-
berger, utfyller de storkonsernet med sin teknologi-kunnskap, 
og det sier litt, for Schlumberger har som mål å være aller best 
på det de leverer! Schlumberger er verdens største oljeservice-
selskap. De har over 100 000 ansatte i 85 land, og de ansatte er 
svært internasjonale, de kommer fra hele 140 land. Så det er 
ikke bare norsk som snakkes på kontorene, både fransk og kine-
sisk er vanlige språk å høre i hverdagen.  

Hverdagen i oljebransjen er som kjent ikke bare lett for tiden. 
Det har vært mange oppsigelser når oljeselskapene utsetter det 
de kan av oljeleting og utbygging i påvente av økning i oljepri-
sen. Derfor er det veldig fint for Jan, Jørgen og Jørgen å få lov 
til å være med på spennende prosjekter her i Houston. De gle-
der seg over å få konsentrere seg om arbeidet i stedet for uro for 
framtiden. Også hjemme har det nå kommet gode nyheter til 

Skrevet av: Torhild Viste 

Cameron  

Bedrift 

dem, fordi Nymo i Grimstad og Cameron i Kristiansand fikk en 
stor kontrakt sammen for Statoil, en kontrakt som vil sikre ar-
beidsplasser flere år fram i tid, så framtiden ser ikke så verst ut, 
midt i nedgangstidene. Jan, Jørgen og Jørgen uttrykker alle 
glede over å få jobbe i et spennende og internasjonalt selskap 
som Schlumberger. Det kjennes motiverende å strekke seg for å 
være best i verden, forteller de.  

Lørdagsgrøt og vafler 

Så når dere er her i 
Houston, betyr Sjø-
mannskirka noe for de-
re?  

«Å ja,» sier Jan. «Jeg 
pleide også å komme hit 
da jeg arbeidet her på 90
-tallet også. Kirka er et 
knutepunkt for nord-
menn og vi kom for lør-
dagsgrøt og prat og fot-
ballkamper.» Også nå 
kommer de tre mennene 
gjerne til kirka for lør-
dagsgrøt og vafler og for 
å slå av en prat. De to 
uten familie her var også 
på Boys Night Out dagen 
før jeg møtte dem og 
satte pris på det initiati-
vet til å møte enda flere 
enn de vanligvis møter 
på lørdager. Denne gang 
var de og spilte golf sam-
men.  

Jørgen J. forteller at de norske i Katy området er ganske så sosi-
ale så det er ikke nødvendig å kjenne seg alene. De har sin egen 
Facebook-gruppe og kommuniserer lett med hverandre. De mø-
tes fast for grill-middager og spiller tennis sammen en gang i 
uken. Kirka er likevel et viktig sosialt knutepunkt og de liker alle 
å komme innom, spesielt på lørdager. Det eneste de har å utset-
te er åpningstiden, det ville vært lettere å ta den lange veien 
etter andre ærender på lørdager dersom det var åpent noe leng-
er. Iblant kombinerer vi å kjøre til kirka med en tur til Galves-
ton, forteller Jørgen J.  

Jan, Jørgen og Jørgen savner ikke Norge så mye, de skal jo bare 
være her for en tid, de er tatt godt imot og har gode rammer, og 
de har mange norske å snakke med og vafler på Sjømannskirka. 
Det de savner er først og fremst familie og venner. Jans familie 
er i Norge, men de var nylig på besøk og  kona meldte han like-
godt på som frivillig til Julemarkedet, så det er han spent på å 
være med på for første gang!  

 «Det vanskeligste er tidsforskjellen,» sier de, men det kan også 

Elin Ørnevik Haaø og Jørgen Haaø med sønnen Jens, Jan Alvær, Jørgen 
Johnsen 
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være positivt å 
være langt hjem-
mefra, «for nå 
husker jeg på å 
ringe regelmessig 
til familien og 
egentlig snakker 
jeg mer med dem 
herfra enn jeg 
gjorde i Norge,» 
forteller Jørgen J.  

Jan forteller at 
det er en stor for-
skjell på å være 
her i Houston nå 
og på midten av 
90-tallet, nå fin-
nes Messenger og 
videosamtaler og 
internett så det er 
mye lettere å hol-
de kontakten med 
de hjemme.  

Det de alle savner mest utenom familie og venner er norsk na-

Boys Night Out med Jan og Jørgen J.  på 
golfbanen. 

tur, fisketurer eller å være på sjøen. «Men nå er været så bra, så 
nå er det godt å være her! Da vi kom sa mange at den vanske-
ligste tiden er etter ca. seks måneder, og så blir det bedre igjen. 
Så nå etter snart åtte måneder, er det jo bra, ikke sant?» sier 
Jørgen J. med et smil.   

Hjem til jul 

Alle tre skal hjem til jul, men bare Jan og Jørgen J. vet at de skal 
tilbake hit etter julefeiringa er over. Jørgen J. forteller at denne 
julens største utfordring vil være å få kjøpt med seg julepynt til 
hans første juletre, for han skal invitere familien på julemiddag i 
år og da må han også ha juletre!  

Ellers vil mennene ikke spå for mye om framtida: 
«Oljeindustrien har vært veldig høyt oppe og bygd kolossalt 
mye. Før nedgangstiden begynte var det mange som spådde 
både nedgangstid og videre oppgangstid, og også i dag er det 
mange som synser.» Jan sier med et smil: «Noen vil få rett den-
ne gangen også!» «Det som er sikkert er at det fortsatt er et 
stort behov for olje, så det vil nok svinge opp igjen, men det er 
vanskelig å si når.»  

Undertegnede takker for et fint møte med Jørgen, Jørgen og 
Jan og for det de bidrar med ved å komme til kirka og spre sitt 
gode humør her. Og takk for et lite innblikk i hvordan det er å 
arbeide for Cameron og Schlumberger her i Houston! 

Halve staben på kirka er blitt ny i 
høst:  

Robert, Ann-Katrin og Andrea Ma-
rie Knudsen er ny kapellan-familie. 

Torhild Viste er ny daglig leder og 
sjømannsprest, og hennes mann 
Gene Simms er med, selv om han 
ikke jobber på kirka.   

Nå før jul må vi ta formell avskjed 
med Ingrid Sørhus, etter 12 års fan-
tastisk tjeneste for kirka! Hun vil bli 
savnet, men heldigvis bor hun ikke 
så langt unna og vi håper at vi kan 
ringe henne og få litt hjelp i ny og 
ne! I hennes sted har vi vært så hel-
dige å få Elin Lilletvedt Masters. 
Elin og Ingrid har fått noen uker 
med overlapping så vi i staben i kir-
ka føler oss i gode hender fortsatt.  

Nytt fra kirka 

Skrevet av: Torhild Viste 
 

Info 



 

22   Texas Nytt Nr. 3 2016 

 

Advent og jul på kirka 

4. desember, 2. søndag i advent:  Familiegudstjeneste og kl. 12—16: Supersøndag med Jule-
verksted på Sjømannskirken. Servering av julegrøt, kaffe og 
vafler.  

7. desember: Juleavslutning for Onsdagsforum med servering av rømme-
grøt  

11. desember, 3. søndag i advent:  Dansk julegudstjeneste på kirken kl. 11. 

11. desember, 3. søndag i advent:  Svensk St. Lucia feiring på kirken kl. 16-18:30. Billettkjøp: 
www.eventbrite.com under «SWEA Houston Luciafirande». 
Kun få billetter ved døren. 

18. desember, 4. søndag i advent:  Vi synger julen inn på Sjømannskirken kl. 16 (Ingen gudstje-
neste kl. 11.)  

24. desember, Julaften:  To gudstjenester: kl. 12 og kl. 14. 

Julaften på kirka:  Kl. 17 og utover kvelden. Har du ingen å feire jul med? Ikke 
sitt hjemme alene på julaften! Hjertelig velkom m en 
på Sjømannskirken – her blir det god norsk julemat, juletre, 
gaver og garantert god julestemning. Pris: $30 for voksne, 
$10 for barn. NB: Det er begrenset med plass, så vær tidlig 
ute med påmelding til Åse Marie Braut. Alle tar med en gave 
verdt ca. $10. 

25. desember:  Juledagsgudstjeneste kl. 12. 

26. desember- 31. desember:  Kirken er stengt. 

1. januar:  Nyttårsgudstjeneste kl. 11, åpen kirke kl. 12—15. 

8. januar:  Supersøndag med gudstjeneste kl. 11 og juletrefest etterpå. 
Det blir gang rundt juletreet og gaver til alle barna.  

 

Velkommen til Sjømannskirken i Houston! 

 

Info 
Skrevet av: Torhild Viste 
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Årets konfirmanter baker pepperkaker. 

Nytt konfirmantår  

Ungdom 

og tekstlesere. I tillegg gjennomførte de 
et forrykende skuespill om den barm-
hjertige samaritan som gjorde at de nye 
sjømannsprestene et øyeblikk trodde de 
hadde havnet i Los Angeles og Holly-
wood i stedet for i Houston. Alle konfir-
mantene imponerte veldig. Det gjorde 
de også i november når konfirmantene 
deltok på Allehelgenssøndag, en søndag 
med helt spesielt særpreg, og konfir-
mantene var virkelig med på å gjøre det 
til en fin opplevelse for alle som var 
samlet der. Etter allehelgensgudstjenes-
ten var konfirmantene med foreldre og 
foresatte i tillegg med på å rydde og 
rigge til vårt årlige Julemarked den 
påfølgende helgen.  

Vi har en engasjert, ressurssterk og flott 
gjeng med konfirmanter – og foreldre 

og foresatte - som er til glede og velsignelse for Sjømannskirken 
i Houston. Ha dem gjerne med i tanker og bønner.    

Skrevet av: Robert Knudsen 

I september i år gikk startskuddet for et rykende ferskt konfir-
mantår. Da hadde vi informasjonsmøte og det viste seg ganske 
raskt at vi har en fantastisk flott gjeng med konfirmanter: Her i 
Houston har vi Caroline A. Stewart, Celin M. Sperbund, Daniel 
Djerfi, Elias Johnsen, Eirik Charlesworth, Henrik Berg, Henrik 
S. Klinge, Jakob N. Mosvold, Kristin C. Solum, Marcus R. Naf-
stad, Norah Kroken og Sindre Sørensen. I tillegg har vi også 
Anders Karlsvik fra Wichita Falls utenfor Dallas som følger 
mesteparten av undervisning på nett og som skal stå til konfir-
masjon sammen med resten av gjengen søndag 20. mai 2017.  

En gang i måneden har vi konfirmanthelg – da er det undervis-
ning, gudstjenesteverksted, mat, morsomme aktiviteter og over-
natting på kirken. På søndag medvirker konfirmantene i guds-
tjenesten.  

I oktober var konfirmantene med på å forberede Texasdag og 
gudstjeneste – de fikk prøvd seg som kirketjenere, medliturger 
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Småplukk 

 

Siden sist 
Redigert av: Terje Odden 

Boys night Out ble arrangert 26. oktober, og stedet denne gang-
en var Top Golf i Katy. Her tar noen av deltakerne en pause i 
golfspillet. 

Torsdag 13. oktober fikk vi fint lunsjbesøk på kirka. Sammen 
med våre naboer fra First United Methodist Church Pasadena 
hadde vi  en hyggelig lunsj, og prestene ble igjen for et lite mø-
te etterpå der vi snakket om mulige prosjekter sammen. Tradi-
sjonelt har Sjømannskirken fått lov til å bruke deler av deres 
parkeringsplass når nøden har vært stor, og ellers er vi først 
og fremst gode naboer. På bildet er vår stab sammen med de 
ansatte på First United Methodist Church: Dr. Will Reed - Pas-
tor,  Bryan Dudley - Building Maintenance Supervisor, Margie 
Kearns - Membership Coordinator, Rev. Emily Everett - Pas-
tor, Outreach & Congregational Care, Kelly Sullivan - Pastor, 
Discipleship & Worship, Nicole Gray - Director of Worship 
Arts. 

Takk for besøket! 

Søndag 16. oktober var det igjen klart for 
Texas-dag, og i tillegg ble årets konfirman-
ter presentert under gudstjenesten. Mange 
hadde funnet fram sitt beste Western-
antrekk, og husmor Åse Marie Braut sørget 
som vanlig for at ingen gikk sultne hjem.  
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Høstens rekefest ble arrangert 9. septem-
ber, og som vanlig var det godt frammøte. 
Og rekene smakte upåklagelig! 

Småplukk 

 

Siden sist 
Redigert av: Terje Oden 

Søndag 4. september var det 
innsettelsesgudstjeneste for 

begge våre nye sjømanns-
prester, og utenlandssjef 

Jan Tommy Fosse fra ho-
vedkontoret i Bergen var til 
stede. Lars Petter Sandsda-
len leste kallsbrevet fra bis-

kopen, og Tone Lofstad leste 
tilsettingsbrevet fra hoved-

styret i Sjømannskirken i 
Bergen. I tillegg fikk de per-
sonlig hilsen og råd fra Jan 

Tommy; han var selv sjø-
mannsprest i Houston i fem 

år fra 2003 til 2008. 

Lys våken på kirka! Mange unge overnattet fra lørdag til søndag, og de 
deltok på gudstjenesten 24. september. 
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Ny kaffetrakter og oppvaskmaskin 

Spørreundersøkelse om Texas Nytt 
I forrige nummer av Texas Nytt annonserte vi en spørreundersøkelse, og som vi den siste tiden har hatt gående 
på nett. Mange har svart og vi vil gjerne få takke dere alle for gode tilbakemeldinger. 

Undersøkelsen viser at Texas Nytt er et populært blad, og at veldig mange leser hvert nummer fra perm til 
perm. Bladets format og hyppighet ser ut til å passe leserne våre bra. Det som etterlyses er mer bilder og stoff 
fra aktiviteter i sjømannskirkens regi. Dette har vi prøvd å ta hensyn til i dette nummeret, og vil fortsette å do-
kumentere våre aktiviteter på en best mulig måte i kommende numre. 

Vi er også veldig glade for at mange av dere ønsker å bidra til Texas Nytt, enten ved å skrive, eller ved å sitte i 
redaksjonen for bladet. Dessverre ble alle data fra undersøkelsen slettet da hovedkontoret i høst sa opp avtalen 
med firmaet som vi kjøpte tjenesten av, og vi fikk ikke lagret kontaktinformasjonen til de som sa de ønsket å 
bidra. Vi ber derfor dere om å ta kontakt med kirkekontoret på mail: houston@sjomannskirken.no, eller ringe 
oss på 827 988-8366.Vi håper at bladet fortsetter å være interessant lesestoff for nordmenn i Houston områ-
det. Vi lover i hvert fall å gjøre vårt beste for alltid å lage et aktuelt og interessant kirkeblad. 

 

Info 

Rett før Julemarkedet gikk av stabelen fikk både kirkas kaffe-
trakter og oppvaskmaskin store problemer. Dette var det ikke 
budsjettert med på årets budsjett, så daglig leder tok kontakt 
med venner av kirka og med bedrifter, og vi var så heldige å få 
halvparten av utgiftene dekket som en gave fra DnB og den 

andre halvdelen av kaffemaskinen ble gitt av en venn av kirka. 
Tusen takk til DnB og vår venn som ønsker å være anonym.  

PS: Dersom det er noen der ute som kan tenke seg å sponse den 
andre halvdelen av oppvaskmaskinen, så vil vi sette stor pris på 
det! 



 

Texas Nytt Nr. 3 2016  27  

 

 

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. 
2-2016 

Vanskelig Sudoku  Lett Sudoku  

 
Sponsor-

avtaler 

Ny Sudoku 
Vanskelig Sudoku 

           5       

      3       6   

2 1 9   4       3 

8         4       

    1     3   8   

            4 9 6 

7 4 3 2     1     

            9     

      8        

3 6 5 2 8 7 1 4 9 

2 9 7 4 6 1 8 3 5 

1 4 8 3 5 9 6 7 2 

4 7 9 1 2 3 5 6 8 

5 1 3 8 4 6 2 9 7 

8 2 6 9 7 5 4 1 3 

6 3 4 5 9 2 7 8 1 

9 8 2 7 1 4 3 5 6 

7 5 1 6 3 8 9 2 4 

7 4 1 9 8 2 3 6 5 

5 8 3 7 6 1 2 4 9 

6 2 9 5 4 3 8 1 7 

9 1 7 8 2 6 4 5 3 

4 3 2 1 5 9 6 7 8 

8 6 5 3 7 4 9 2 1 

2 7 8 4 3 5 1 9 6 

1 5 6 2 9 8 7 3 4 

3 9 4 6 1 7 5 8 2 



 

28   Texas Nytt Nr. 3 2016 

 

GOLD 
Sponsor 

GOLD 
Sponsor 
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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 

  

INTSOK: (Suite 200) 

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

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