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Vinteren har sluppet taket og våren og sommeren kommer raskt 
til våre varme strøk her i Texas. Og snart står mai måned for 
døra med feiring av vår og land og nytt liv.  

Hjemme i Norge har det vært ordentlig vinter, men også vi har 
kjent på en smak av vinter. Og også her i Texas vokser det plan-
ter, planter som dør og vekkes til livet igjen med en ny vår og 
sommer. I skrivende stund er trærne irrgrønne og gresset gror.  

For noen år siden hørte vi om at det ble oppretta et frølager på 
Svalbard. Der tar man vare på spirer til nytt liv, der vernes frøe-
ne mot det som kan ødelegge dem. Frosten verner mot katastro-
fe og ulykke, fordi kulden som i seg selv symboliserer det som er 
uten liv, det som er dødt, kulden kan også være et vern om livet, 
om det som en dag kan spire fram. 

Om framtiden sier mange at det eneste som er sikkert er døden.  
En annen setning om framtiden har etter hvert festet seg hos 
meg, den lyder:  ”Det eneste sikre vi kan si om framtiden er at 
den kommer til å være annerledes enn dagen i dag.”  

Hva vekker den tanken i deg?  Er det fortsatt døden du da ten-
ker på?  Eller vekkes håpet?  Hos meg vekkes håpet, og troen 
min rører også litt på seg. Håpet og troen på at den Gud som har 
villet oss til å leve vårt liv som vi har i dag, denne Gud ønsker å 
ta vare på dette livet, og kan også skape det på nytt igjen.  Også 
bortenfor katastrofen.  Også etter ulykken.  Også etter at fros-
tens klør i jorda har festet seg dypt. 

Den kristne påskefortellingen handler om den smertefulle for-
andringen og om døden.  Om at skaperen av Livet selv dør.  En 
fortelling om liv og død og forandring. 

Og så: Den aller første påskedag begynte vår annerledes fram-
tid! Den dagen Livet vant over døden, da Gud i Jesus døde og så 
sto opp igjen, da endret vår framtid seg og vårt dødelige liv ble 

Frø i frossen jord  

 
Tanker i 

tiden 

Skrevet av: Torhild Viste 

 

et liv som ikke kan dø!  Og etter 
den dagen kan alle som vil det 
deponere sine livsfrø i Skaperens 
frølager. Og i Guds lager vil frø-
ene bli tatt vare på fram til den 
dagen frosten skal smelte for 
godt over hele vår jord. Og den 
siste store våren kommer, som 
vil være annerledes enn noen vår 
vi noen gang har opplevd før, om 
det er i Texas eller i Norge.  

Med en svensk tekst laget av 
Anders Frostenson ønsker jeg 

alle en velsignet påsketid og vår og sommer:  

 

Kornet har sin vila djupt i frusen jord, 
er ej dött, det väckes av ditt skaparord. 
Kärlek från Gud, åt allting ger du liv. 
Kärlek med ditt ljus kom, 
kom och dröj hos oss kvar. 
 
Han blev hängd på korset, i en grav lagd ner. 
Ingen enda väntar möta honom mer. 
Kärleken når långt bortom död och grav. 
Kärlek med ditt ljus kom,  
kom och dröj hos oss kvar. 
 
Han var vetekornet, låg i jordens djup. 
Han stod upp en påskdag, lever bland oss nu. 
Aldrig en sol har lyst så stark och klar. 
Kärlek med ditt ljus kom,  
kom och dröj hos oss kvar. 
 
Väntande på värme vilar rot och frö, 
Vet att våren kommer.  Varje träd och ört 
brister i blom på sin bestämda tid. 
Kärlek med ditt ljus kom,  
kom och hos oss förbliv. 
(Tekst:  Anders Frostenson, 1968) 
 
 

Torhild, sjømannsprest 

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

Lørdag: 10-16 
Søndag: 10-15 

Man, Tirs: Stengt. 
Sjøfolk og andre:  

Ring gjerne dersom du vil komme  
utenom åpningstidene. 

 
 

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

 

Velkommen! 

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

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

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

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

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

Bankkonto i Norge:  Sparebanken Pluss: 

 3000.19.93840 

Neste nummer trykkes i september 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: Signe Fosli på Lårdalstigen. Foto: Eistein Fosli. 

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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Så ta da mine hender  

Min salme 

Det er godt å kunne kjenne igjen mange av de gamle 
salmene vi lærte i barneårene. Der var salmesang i 
hjemmet og i barneskolen, og vi lærte mange av dem 
utenat. Det var faktisk obligatorisk og en del av pensu-
met på skolen. Etter hvert ble det konfirmasjonstid og 
mer intens religionsopplæring, salmepugging og salme-
sang. 

I mine voksne år har religion og salmer blitt nedpriori-
tert til fordel for jobb og andre aktiviteter, både sunne 
og usunne. Kirkebesøk har begrenset seg til offisielle 
høytider, barnedåp, konfirmasjoner, bryllup og begra-
velser, og mange salmevers har gått i glemmeboka.  

Vår Herre har gjennom alder, erfaringer og problemer 
med helsa, fått meg til å savne både salmesang og bønn. 
Av de mange salmene jeg er glad i, er «Så ta da mine 
hender» en av favorittene. Den, i likhet med mange 
andre, gir meg sinnsro. Den minner meg på at jeg 
trenger los hver eneste dag for å finne rett vei, og gir 
meg den ydmykhet som jeg trenger for å være lykkelig. 
Selvsikkerhet og egenkjærlighet har kun gitt meg korte 
gleder, om noen i det hele tatt. 

Jeg ble født på Sortland i Vesterålen og vokste opp i Vik, ei lita 
bygd like nordenfor. Jeg ble tidlig kjent med sjøen i robåt, på 
isflak, bilferger og fiskebåt. Etter endt allmennutdannelse, dro 
jeg til sjøs som 17-åring. Jeg har vært sjømann i hele mitt liv 
både til sjøs og til lands med oppgaver tilknyttet skipsfart, 
transport og lagring av det meste i flytende form. Jeg traff Sylvi 
mens jeg gikk på sjømannsskolen i Tromsø. Vi forlovet oss, dro 
ut sammen på vårt første Odfjell-skip, og giftet oss i 1967. Tykt 
og tynt har holdt oss sammen i snart 50 år, mesteparten av ti-
den utenfor Norges grenser. Vår datter, Aleth Merethe og hen-
nes mann Doug, har to barn, Ingrid (9) og Magnus (6). Vi er 
heldige som har de rundt oss til daglig. 

Så ta da mine hender og før meg frem 

inntil jeg salig ender i himmelens hjem. 

Jeg kan ei gå alene, nei intet sted. 

Hvor du meg fører ene, jeg følger med. 

 

La intet mer meg skille fra nåden din, 

og gjør meg ganske stille, o Jesus min. 

Ved dine føtter ene er barnet trygt,  

på deg, på deg alene min tro er bygd. 

 

Selv om jeg ei fornemmer din sterke hånd,  

min salighet dog fremmer din gode Ånd. 

Så ta da mine hender og før meg frem,  

intil jeg salig ender i himlens hjem. 

Skrevet av: Roy Johansen 

Roy Johansen med kona Sylvi og barnebarna, Ingrid og 
Magnus. 
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Temakisushi 

 Fra  
Sjømanns-

kirkens 
kjøkken 

Skrevet av: Åse Marie Braut 

Frem til jeg var 15 år bodde jeg i Japan. Derfor tenkte jeg denne 
gangen å dele en oppskrift derfra. Japan er sushiens hjemland. 
Sushi er ofte festmat, som vi egentlig ikke hadde så ofte.  Det er 
mye annen mat som er veldig godt i Japan òg.  Mange nudelret-
ter og andre risretter har nydelig smak.  Men sushien har slått 
an i utlandet.  Mange tenker det er vanskelig å lage sushi, men 
det er egentlig ganske enkelt.  Her i denne oppskriften er det 
tatt ned på et enda enklere nivå. 

Temakisushi 

Temakisushi er taco-varianten av sushi. «Temaki»  betyr å lage 
med hendene.  I overført betydning at man må lage det selv.  
Her er det bare fantasien som setter grenser, akkurat som når 
man lager taco hjemme.  Begynn med å lage sushi-ris.  Følg 
fremgangsmåten nedenfor. 

Sushi ris: 
Antall porsjoner: 4 
8 dl  sushiris  
1,5 ss  sukker  
1 ts  salt  
0,5 dl  riseddik  

Bland sukker, salt og riseddik i en liten kasserolle, og kok forsik-
tig opp under omrøring. Når sukker og salt er oppløst, er ris-
marinaden ferdig. 

Avkjøl marinaden før bruk. 

Kok ris, følg anvisningen på pakken. 

Ha risen over i en form og tilsett litt av marinaden og vend for-
siktig inn. Risen må ikke bli for fuktig, prøv deg derfor frem 
med litt om gangen. 

Avkjøl risen i romtemperatur. 

 

 

Tips til ingredienser 
Laks 
Tunfisk med majones 
Kveite 
Reker 
Crabsticks 
Agurk 
Avokado 
Mango 
Gulrot 
Pølser til barna 
Stekt egg, skjært i strimler 
Alt annet som man kan synes er 
godt 

 

Framgangsmåte 

Mengden ingredienser er blitt endret, men det kan være lurt å: 

- Tenke på at mat til mange tar litt lengre tid 

- Holde litt tilbake på saltholdige ingredienser og krydder, og 
heller smake til mot slutten 

- Skjær ingrediensene i strimler på ca. 1 cm. i tykkelse 

- Klipp noriarkene i fire deler 

- Legg ingrediensene på et fat, eller flere små fat. 

Nå er det klart til å spises.  Ta en noribit, og legg på litt ris.  Fyl-
les med det du måtte ønske. Her kan man variere fra bit til bit.  
Kanskje liker man bare tunfisk og ønsker bare det.  Andre vil ha 
mange forskjellige biter. Gjør som du vil.  Ofte spiser man til 
man er mer enn mett, siden man lager maten samtidig som man 
spiser den.   

Server med soyasaus, wasabi og syltet ingefær hvis du ønsker. 
Ønsker du å lage japansk mat, så er www.justonecookbook.com 
en god nettside. I Houston finnes det og en matbutikk som sel-
ger kun japansk mat, Nippan Daido, som ligger på Westheimer 
Rd. De fleste ingrediensene får man kjøpt på vanlige matbutik-
ker. God fornøyelse. 
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Det er en vanlig dag langs I-10 i Energy Corridor. Trafikken er 
tett og parkeringsplassen nesten full. Jeg har en avtale med Ei-
stein Fosli, gründer og CEO i Open iT, som holder til i Two Park 
Ten Place, 16300 Katy Freeway. Når en møter Eistein, tar det 
ikke lang tid før en finner ut at dette er en engasjert mann. Busi-
nessen han startet i 1999 er selvsagt viktig, men engasjementet 
går også ut over dette. Han har derfor invitert Ellen Grigsby, 
Director of Institutional Partnerships i Open Doors USA til å 
være med på møtet. Open Doors eller Åpne Dører som organisa-
sjonen heter i Norge, jobber for å hjelpe kristne i land hvor de 
blir forfulgt for sin tro, eller har vanskelige leveforhold.  

-Hvorfor er det viktig for Open iT, en velfungerende business, å 
sette fokus på Åpne Dører?  

-Jeg har alltid hatt et engasjement som er større enn jobb og 
karriere. Som kristen har det vært viktig å hjelpe de som har det 
vanskelig, og for meg har den beste måten å gjøre dette på vært 
å starte bedrift. En av våre kjerneverdier er «Sharing and Ca-
ring». Gjennom hvilke folk vi ansetter, og hvordan vi forvalter 
pengene vi tjener, ønsker vi å gjøre en positiv forskjell i folks liv. 
Vi har derfor bestemt at 10% av overskuddet (eller 1% av inntek-
tene hvis det er høyere) skal gå til «non-profit» organisasjoner. 
Vi har også en målsetting om at 20 prosent av de som jobber for 
oss skal komme fra fattige familier, eller at de har bodd på bar-
nehjem. Det er viktig for meg at bedriften har dette fokuset. 

-Hvorfor engasjere dere i akkurat Åpne dører?  

- Vi har støttet mange organisasjoner opp gjennom årene. Vi har 
en komité i bedriften som velger hvilke formål vi skal støtte, og i 
år ønsket vi å fokusere på forfulgte kristne. Da var Åpne Dører 
en naturlig organisasjon å ta kontakt med. Vi liker måten de 
jobber på og er trygge på at pengene blir brukt på en god måte. 
Organisasjonen har en lang historie og er seriøs. 

Åpne dører støtter forfulgte og marginaliserte kristne i over 60 
land. Organisasjonen ble startet i 1955 av Broder Andrew, en 
hollender, som bestemte seg for å smugle Bibler til de kommu-
nistiske østblokklandene. Organisasjonen utvidet etter hvert 

Open iT – engasjert på flere fronter 

 

Hovedsak 

arbeidet sitt til å omfatte en rekke land og ble verdenskjent da 
den i 1981 smuglet en million Bibler inn til Kina på en natt. Bib-
lene ble smuglet i land på en strand via båt og distribuert blant 
kristne som måtte holde sin tro hemmelig. 

-Hvor er det dere jobber per i dag? spør jeg Ellen Grigsby.  

-Hvert år gir vi ut en oversikt som vi kaller «World Watch List». 
Der rangerer vi 50 land der innbyggerne opplever alt fra mode-
rat til ekstrem forfølgelse for sin tro. Øverst på listen finner vi 
nå Nord-Korea, men videre nedover listen er det land i Midtøs-
ten og Øst-Afrika som dominerer. Vi ønsker å være til stede i 
alle disse landene. Vi har også et spesielt fokus på Syria og kri-
sen som utspiller seg der. Gud ledet oss til å starte opp arbeid i 
landet før ISIS kom, noe som gir oss ekstra gode muligheter til å 
drive humanitært arbeid blant mennesker som flykter fra kri-
gen. 

-Hva gjør dere for kristne i disse landene? 

Skrevet av: Øystein Lima Braut 

Eistein og Ellen i Open iTs lokaler i Houston 

I 1955 smuglet Broder Andrew Bibler til Sovjetunionen i den-
ne bobla. 
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Vi driver med huma-
nitært arbeid i land 
der det er behov for 
det. Vi distribuerer 
mat og annen nød-
hjelp til mer enn 100  
000 familier i Syria 
og Irak gjennom et 
nettverk av kristne 
kirker i disse landene. 
(Kristne og andre 
minoriteter havner 
ellers helt bak i køen 
når humanitær hjelp 
blir delt ut.) Et annet 
eksempel er å gi men-
nesker såkalte mikro-
lån som setter dem i 
stand til å bygge sin 
egen business. Men 
det viktigste vi gjør er 
å be. Vi har et ver-
densomspennende 
nettverk av mennesker som ber for 
kristne i land med forfølgelser. 
Dette ser vi gir resultater. Vi deler 
fortsatt ut Bibler og annet kristent 
lesestoff i land der dette er vanske-
lig å få tak i. Vi har mange lokale 
medarbeidere som risikerer både 
liv og helse ved å dele ut kristent 
materiell til troende. En annen 
viktig oppgave vi har, er å sette 
fokus på de landene der kristne 
har det vanskelig. Dette gjør vi 
gjennom media, nyhetsbrev og 
«eventer». «World Watch List» er 
en viktig rapport for oss i så hen-
seende, da den ofte blir sitert i 
media. For å kunne drive dette 

arbeidet er vi helt 
avhengige av støtte 
fra privatpersoner og 
bedrifter. Vi er utrolig 
takknemlige for sam-
arbeidet vi nå har 
med Open iT. 

Jeg spør Eistein om 
han kan fortelle litt 
om Open iT og vegen 
frem til der de er i 
dag, og engasjemen-
tet lar ikke vente på 
seg.  

-Vi startet opp i Nor-
ge på slutten av 90-
tallet. Vi innså imid-
lertid raskt at skulle 
vi lykkes, måtte vi til 
USA. Det er der det 

største markedet er. Vår daværende leder for salg og mar-
kedsføring,  Signe Marie Fosli Stenseth og daglig leder 
Åsmund Stenseth flyttet til USA i 2002.  Mange av leserne 
av dette bladet kjenner dem sikkert veldig godt, siden de 
har bodd i Houston i 11 år, og var mye på sjømannskirken. 
Jeg og familien reiste til Silicon Valley i 2005. Her var alt 
imidlertid veldig dyrt, så i 2007 bestemte vi oss for å flytte 
hoveddelen av Silicon Valley-kontoret til Houston.  Fami-
lien Stenseth flyttet imidlertid tilbake til Norge i 2013, og 
da reiste vi tilbake til Houston. Nå har vi Open iT kontorer 
i fire land og partnere over hele verden.   

-Hvilke produkter tilbyr dere kundene? 

-Vårt oppdrag er å hjelpe våre kunder med å redusere 
kostnader, øke produksjonen og bidra til utvikling og for-
bedring av organisasjonen. Grovt sett har vi en sirkulær 
prosess der vi måler, analyserer og optimaliserer en be-

Åpne Dører deler ut mat til 75 000 hver måned i Nord Irak. 

Eistein på besøk i Fosli Children Home i India  

Julefeiring med storfamilien. 
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drifts bruk av IT-ressurser. Vi tilbyr programvare som måler 
hvilke programmer og versjoner bedriften bruker mye, hvilke 
som blir brukt noe, og hvilke som ikke brukes i det hele tatt. 
Dette kan hjelpe bedriftene å ta valg i forhold til hvilke pro-
grammer som er nødvendige og hvilke en ikke trenger lenger. 
Dessuten om de ansatte bruker nyeste versjon etc. Dette kan gi 
enorme besparelser i store internasjonale selskaper. Dataene vi 
samler bidrar også til å utvikle organisasjonene og gjøre dem 
mer effektive. I mange bedrifter er denne sirkulære prosessen 
kontinuerlig, og vi er med å gi dem verktøyene de trenger. 

Open iTs salg av software og support har vokst med 20% i året  
siden år 2000. Pilene har pekt oppover i mange år nå, og 2016 
var det beste året hittil. Kundegruppen er stor og variert. Den 
omfatter store internasjonale bedrifter innen olje og gass, elek-
tronikk, bilindustri og flyindustri. 

-Hva er det som gjør at dere lykkes i et hardt marked, og har du 
noen råd til andre som ønsker å etablere seg her borte? 

- Jeg tror vi har «norske» verdier i bedriften. Vi har en ganske 
flat struktur, og stilen vår er litt uformell. Dette tror jeg gjør oss 
til gode støttespillere for bedriftene vi hjelper. Det er også nyttig 
at vi er en internasjonal bedrift med ressurser i mange land, 
spesielt siden vi jobber mot store og ofte internasjonale bedrif-
ter. Når det gjelder gode råd til andre som vil etablere seg i 
Houston, foreslår jeg at de tar kontakt, så tar vi en lunsj. 

Eistein bor nå vest i Houston sammen med kona Wenche, og de 
tre yngste barna. Wenche og Eistein har i alt seks barn. Av de 
tre som har flyttet ut er det to som studerer her i USA, Ingrid 
Marie går på Stanford, nær der vi bodde i Silicon Valley, og An-
ne går på Texas A&M, og eldstemann jobber og bor «hjemme» i 
Stavanger. 

-Hvordan synes dere det er å bo i Houston? 

-Vi trives godt, men det er selvsagt ting vi savner fra Norge. Vi 
har alltid likt friluftsliv, og det er litt vanskelig i selve Houston. 
Vi forsøker likevel å holde oss aktive. Kona har nettopp fullført 

 

Hovedsak 

sin første maraton og jeg sykler til jobb hver dag. Dessuten for-
søker vi å oppleve natur når vi reiser i USA. Det er også godt å 
kunne tilbringe somrene hjemme i Norge. Vi forsøker å få 6-8 
uker hjemme hver sommer. Det er imidlertid veldig enkelt å bo i 
USA. En ting er selvsagt businessen, men det er enkelt å leve 
her. Klimaet er godt og vi har funnet en god menighet hvor vi 
begge jobber som søndagsskolelærere. 

-Hvordan får du tid til å engasjere deg i alt dette?  

-Ja, det er sannelig ikke lett å få gjort alt en setter seg fore, men 
det hjelper at jeg har veldig mange flinke medarbeidere og en 
særdeles støttende kone.  I tillegg er det jo mye lettere og billige-
re å leie inn hjelp til å få ting gjort slik som hagearbeid, oppus-
sing hjemme, og så slipper vi snømåking.  Jeg har ofte tenkt at 
folk jobber like mye i Norge som i USA;  I USA bruker folk mer 
tid på jobben, i Norge bruker vi mye mer tid på å fikse bil, pusse 
opp huset og stelle i hagen. Det er kjekt å stelle i hagen, men å 
ha valget å sette det bort skader ikke. Ungene hjelper jo også til 
med diverse ting. Noen ganger sier vi som foreldre:  «Hvis vi 
skal reise der eller dit, så må dere hjelpe oss med det og det. Alle 
har jo gått av å ta i et tak!» 

Open iT bidrar økonomisk til flere organisasjoner, blant annet 
Sjømannskirken i Houston. Hvis du ønsker å lese mer om Åpne 
Dører sitt arbeid, kan du finne mer informasjon om organisasjo-
nen på www.opendoors.org.    

Familien Fosli på besøk i Yosemite National Park 

Åpne dører med bibelklasser for forfulgte kristne i Myanmar. 

På tur opp Lårdalstigen i Telemark. 
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Redigert av: Terje Odden 
 

Glimt fra 
kirkeboken 

Niko Luo Olavson 
ble døpt i Sjø-
mannskirken i 
Houston Påskeaf-
ten, lørdag 15. 
april 2017. Foreld-
re er Kay Luo og 
Thomas Dag Olav-
son – en kry og 
kjempeflink store-
bror, Milo, hjalp til 
under dåpsguds-

tjenesten. Faddere var Viktor Olavson og Janna Bureson som 
hadde med seg sine to sønner Max og Lukas. Stolte besteforeldre 
Else og Christian Olavson, samt grandonkel Viktor Olavsen, var 
også med på den store dagen. 

Juni og juli: 

F.o.m. mandag 5. juni t.o.m. mandag 14. august opererer vi med 
«Sommeråpningstider». Det innebærer at vi er stengt i ukeda-
gene og har noe kortere åpningstider i helgene:  

Lørdager kl. 11-15 og Søndager kl. 11-14. 

Det blir ikke gudstjeneste to søndager i juli, men vi har åpent 
som vanlig fra 11-14: 

Søndag 2. juli 

Søndag 16. juli 

August: 

Fra og med søndag 13. august  slutter vi med 
«Sommeråpningstider». Vi går tilbake til vanlige åpningstider i 
helgene – samt  onsdag, torsdag og fredag kl. 12:00 – 16:00. 

Foreløpig program for resten av august: 

19. august kl 08:00 –  Garasjesalg - med forbehold om at vi 
har møbler å selge. Dersom man ønsker 
å donere møbler eller løsøre til kirken 
så ta kontakt. Vi henter med et smil.  

 kl 10:00 – 16:00 Lørdagsgrøt og åpen kirke 

20. august kl 11:00 – 15:00  Lekmannsgudstjeneste m/
søndagsskole og kirkelunsj. 

22. august kl 10:30 – 14:00  Småbarnstreff og babysang 
(Katy). 

  kl 16:00 – 18:00  Etter skoletid (Katy). 

26. august kl 10:00 – 16:00  Lørdagsgrøt og åpen kirke 

27. august kl 11:00 – 16:00  KICK-OFF! Familiegudstjeneste 
og Supersøndag 

Med forbehold om endringer – følg gjerne med på vår hjemme-
side www.sjomannskirken.no/houston og på Facebook – 
«Sjømannskirken Houston» 
 

Mai:  

6. mai kl 10:00 – 16:00 Lørdagsgrøt og åpen kirke. 

7. mai kl 11:00 – 15:00 Gudstjeneste m/søndagsskole og kir-
kelunsj. 

9. mai kl 10:30 – 14:00 Småbarnstreff og Babysang (Katy). 

  kl 16:00 – 18:00 Etter skoletid (Katy). 

13. mai kl 10:00 – 16:00 Lørdagsgrøt og åpen kirke.  

14. mai kl 13:00 –  17. mai-feiring m/festgudstjeneste, 
tog, taler og masse morsomme aktivi-
teter. 

20. mai kl 10:00 – 16:00 Lørdagsgrøt og åpen kirke.  

21. mai kl 11:00 – 15:00  Konfirmasjonsgudstjeneste m/
kirkekaffe. 

24.mai kl 10:30 – 14:00  Onsdagsforum. 

26. mai kl 19:00 –  Tweens (Katy). 

27. mai kl 10:00 – 16:00  Lørdagsgrøt og åpen kirke.  

28. mai kl 11:00 – 15:00  Gudstjeneste m/søndagsskole og kir-
kelunsj. 

I tillegg har vi åpen kirke hver onsdag, torsdag og fredag kl. 
12:00-16:00 

Sommer på sjømannskirka 
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Årsmøte i Sjømannskirken 

 

Info 
Skrevet av: Torhild Viste 

Årsmøte og komité for relokalisering  

Det har over tid foregått en prosess for å se på muligheten til å 
relokalisere Sjømannskirken i Houston. Her er en kort beskri-
velse av prosessen den siste tiden. Det er viktig å merke seg at 
dette tema har vært oppe på nytt og på nytt over mange år, så 
Sjømannskirken sier en stor takk til komiteen som har satt av 
tid til å se nærmere på mulighetene. Til tross for dette er kon-
klusjonen for nå at saken er lagt på is. Les videre for noe mer 
informasjon om bakgrunnen for dette! 

Oppsummering av arbeidet til relokaliseringsgruppen og kon-
klusjon fra kirkestyret 24.mars 2017. 

Deltakere av kirkekomiteen: Knut Eriksen (leder), Per Bergstøl, 
Sigurd Sperbund, Ivar Siem, Lars-Petter Sandsdalen (leder i 
kirkestyret), daglig leder / ansatt Sjømannskirken (Arnfinn 
Eng / Øystein Lima Braut / Torhild Viste). Norsk, svensk og 
dansk konsulat har vært representert ved: fra norsk generalkon-
sulatet (Terje Odden, Anne Ekern, Morten Paulsen), Svensk 
konsulat (Astrid Marklund), dansk konsulat (Anna Holiday). 

Arbeidsgruppen definerte under møtet 28.februar 2017 at komi-
teen satte i gang arbeidet på bakgrunn av 3 momenter: 

Påstand: Erfart nedgang i besøkende til kirken. 

Utfordring: Bosettingsmønsteret har endret seg, færre bor i 
Clear Lake-distriktet, hvor bor nordmenn nå? 

Spørsmål: Har Sjømannskirken fortsatt interesse av å være i 
Houston-området de nærmeste 20-30 år? 

 

Oppsummering: 

Siden arbeidsgruppen for mulig relokalisering ble satt ned våren 
2016 har gruppen vurdert muligheter for dette. Medlemmene i 
gruppen representerer et norsk miljø i Houston som positivt er 
interessert i at det skal finnes en sjømannskirke i Houston. 
Spørsmålet om en mulig nødvendig relokalisering har vært et 
ofte gjentatt spørsmål gjennom år, fordi mange har opplevd at 
det er lange avstander til kirka, samt nedgang i antall sjømenn 
som bruker kirken og nedgang i antall norske skip som kommer 
til havna. Det har vært registrert en nedgang av brukere, spesielt 
i ukedagene.  

I 2016 ble spørsmålet tatt på alvor og det ble satt ned en ar-
beidsgruppe som skulle se på det norske bosetnings-mønsteret 
og vurdere realismen og muligheten for en relokalisering av 
nåværende kirke i Pasadena.  

Basert på møtevirksomhet har komiteen kommet fram til føl-
gende beslutning: 

Arbeidsgruppen for relokalisering finner ikke at det er grunnlag 
for å starte et arbeid for relokalisering av kirken i Pasadena på 
nåværende tidspunkt og foreslår at saken for nå legges på is. Per 
i dag er det et for stort økonomisk løft å relokalisere kirken, ikke 
minst siden situasjon for bedrifter i området stort sett er i en 

finansiell nedgangstid. På samme tid samles mange mennesker 
til aktiviteter og tilbud gjennom året i kirken i Pasadena, til 
tross for at kirken for de fleste er for langt borte til at folk kan 
komme innom ofte. Så lenge tilbudene utvikles med tanke på 
avstander og de ansatte er fleksible til å reise andre steder, så er 
det fortsatt verdt å ha en kirke i Pasadena. 

Med bakgrunn i en gjennomgang av spørsmålene og utfordring-
ene gruppen arbeidet ut fra er det følgende å si: 

Påstand: «Nedgang i besøkende til kirken». Det har vært en 
nedgang i antall besøkende på kirken, spesielt på hverdager og i 
forhold til sjømenn som besøker kirka. Det er likevel et høyt 
aktivitetsnivå i Sjømannskirken i Houston. Trosopplæringstil-
budet i en leid kirke i Katy har gjort det mulig å drive et godt 
arbeid for barn opp til 10-årsalder der to tirsdager i måneden. 
En fredagsgruppe «Tweens» for barn i alder 10-12 år finner sted 
i ulike hjem en fredag i måneden. Konfirmasjonsprogram fore-
går på kirka i helgene, og andre trosopplærings-program likeså. 
Til sammen har Sjømannskirken i Houston det største trosopp-
læringsprogrammet av alle sjømannskirkene i USA, og super-
søndag-tilbudet har gitt mange godt besøkte søndager. De an-
satte har erfart at når folk blir vant til å kjøre til kirka, kjennes 
ikke veien like lang, og det er også et faktum at det er lange av-
stander i denne byen uansett hvor noe er lokalisert. De store 
uteområdene rundt kirka er ikke lett å få erstattet et annet sted 
og er viktig for store arrangement som Julemarked, 17. mai og 
supersøndager.  For arbeidet med skipsbesøk er det som før en 
fordel med nærheten til havnen.  

Utfordring: «Bosettingsmønsteret har endret seg, færre bor i 
Clear Lake-distriktet, hvor bor nordmenn nå?»  Komiteen og 
ansatte i kirken har lokalisert så godt som mulig hvor folk bor 
nå. Det er flere nordmenn vest for downtown enn andre steder 
nå, men det ser ut til å være en mulig utvikling at det kan bli 
større bosetting av nordmenn i Woodlandsområdet framover. 
Det er også sannsynlig at det vil være færre expat-familier i 
framtida, dette vil bety at vestsiden ikke nødvendigvis vil bli like 
sentral framover?  

Spørsmål: «Har Sjømannskirken fortsatt interesse av å være i 
Houston-området de nærmeste 20-30 år?» Ja, dette er ikke et 
spørsmål for Sjømannskirken sentralt. Sjømannskirken i Hous-
ton står sterkt, men Sjømannskirken sentralt er opptatt av at 
den er en kirke som «bygger telt og ikke katedraler». I vår tek-
nologiske tid kan det kanskje være aktuelt med flere nettbaserte 
løsninger også.  

Med bakgrunn i disse svarene anser Kirkestyret at kirken nå vil 
fokusere på å arbeide for ulike løsninger for å nå ut til nord-
menn i stor-Houston, samt løsninger for å ta vare på det eksiste-
rende kirkebygget i Pasadena.  

 

Hva nå, Sjømannskirken i Houston? 

Så da er tiden inne for gode ideer! Vi begynte å etterspørre dem 



 

Texas Nytt Nr. 2 2017  11  

 

Prosjektgudstjeneste 

både i komiteen for relokalisering og på årsmøtet, og vi øns-
ker å fortsette med dette utover året. Kirken trenger å ta noen 
strategiske valg både med hensyn til kirkebygg med leilighe-
ter, samt ikke minst, hvor skal de ansatte ha aktiviteter for å 
nå ut til flest mulig?  

Ta kontakt og skriv til oss, eller ring og fortelle oss om dine 
gode ideer og tanker! 

Årsmøtet ble gjennomført med 16 medlemmer søndag 
26.mars. Årsmøtet kom med flere gode ideer til tiltak fram-
over og gjenvalgte for øvrig Lars Petter Sandsdalen som med-
lem av kirkestyret for to år. Han er nåværende leder av kirke-
styret og har vært medlem av kirkestyret siden desember 
2015. Kirkestyret 2017 er: 

Lars Petter Sandsdalen 

Eilin Lundanes 

Tone Lofstad 

Torhild Viste, daglig leder Sjømannnskirken i Houston  

Jan Tommy Fosse, utenlandssjef Sjømannskirken  

Hein Anders Kvalheim, økonomisjef Sjømannskirken 

Ørnulf Steen, generalsekretær Sjømannskirken 

 

Decision from the Board of Directors, 24th of March 2017: 

Following the agreement of the meeting of February 28 at Nor-
way House when local members of the Church Board met with 
the committee of relocation, the Church Board concluded:   

Decision:  Minutes regarding the relocation committee and their 
progress was approved. The Church Board decision and that of 
the committee states:  

At the present time to start the work for relocating the existing 
church in Pasadena will be put on hold. The Board concludes 
that it would be a large financial burden to relocate the church at 
this time. The overall financial environment for our sponsoring 
benefactors in the area is not favorable. In addition, it must be 
recognized that the lot size in Pasadena has become a special 
bonus in which there has been enough space to handle larger 
events, such as extended parking for the Christmas Bazar, the 
event of the National Day celebration and Super-Sunday’s activi-
ties. A full replacement of the lot size alone may put the Church 
into an acreage price category we are not readily able to fund 
from the sale of the Pasadena campus and campaign pleads. At 
the same time, the Board recognizes that many people attend 
various Church activities at the church and other places through-
out the year. The Board wants the staff to continue to plan for 
activities and events both at the Church property and other plac-
es in the greater Houston area.  The Board does recognize and 
seeks to find solutions to maintain the existing church campus in 
Pasadena and must plan for future needs. 

 

Siden sist 

Før årsmøtet 26. mars hadde årets konfirmanter sin prosjektgudstjeneste. De bidro både med musikk, flott dans og dagens preken. 
Dette var siste konfirmantsamling på kirken før turen går til New York i april. 
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 Skrevet av: Astri Mosvold 

La Merced, Peru  
Tur til La Merced, Peru , 29. januar til 9. februar 2017. 

Peru er et stort land i Sør-Amerika. Mot vest grenser landet til 
Stillehavet, mot syd Chile, mot sydøst og øst Bolivia, nordover 
mot øst Brasil, så følger Colombia og mot nord-vest Equador. 

Lima er landets hovedstad som ligger ved kysten. Peru, ble meg 
fortalt, har 30 millioner mennesker hvorav 10 millioner bor i og 
omkring Lima. 

Jeg verken forstår eller snakker spansk.  Det er et stort handicap 
når en reiser i spansktalende land. 

Min mann, Martin (som døde i 2014) og jeg reiste første gangen 
til Peru i 2008. Sammen med oss reiste  to av hans søstre fra 
Norge. Vi besøkte misjonærer i Pucallapa og opplevde mye fest-
lig. Mr. Rahmel, en tysk mann hadde bygget skoler, gav mat til 
sultne, fattige barn og bygget enkle hus for så mange familier  
han fikk råd til. Det var i sand/fjellskråninger utenfor Lima. 
Han tok oss på båttur til en øy full av sel. Den som ville, kunne 
låne våtdrakt og svømme sammen med dem.  

En del evangelisk arbeid foregikk, men de katolske kirkene fin-
nes der flest av. Ellers har Lima vakre, gamle bygg, slott  og 
masse historie. I 2008 henta misjonær Liv Haug oss i Lima og 
hun kjørte oss over fjellene til San Ramon I Perene-dalen hvor 
hun arbeidet. 

I 2012 reiste Martin og jeg tilbake igjen og møtte fem nordmenn 

Reisegruppen (kopi av papirbilde) 

i Lima. Da tok 
vi bussen over 
fjellene. Det 
tar 8-9 timer 
hvor det høy-
este punktet 
er over 5000 
meter. Der er 
luften ganske 
tynn, og en 
tablett måtte 
til for å hjelpe 
oss å puste. 
Naturen er 
utrolig, vak-
ker og vill og 
veiene er 
skumle. Det 
er stupbratte 
fjell og daler 
med broer 
som ser noe 
skrøpelige ut. 
Ofte sperres 
veiene av 
steinras som enten kommer ovenfra eller det skjer at en del av 
veien raser ut. Sjåførene er dyktige. Ingen liker å ha en bil foran 
seg, så forbikjøring foregår med livet som innsats. 

For å si litt om hvem Liv Haug er, så fikk hun kall til å reise til 
jungelindianerne i Peru da hun var ganske ung. Hun er utdan-
net lærer, er født i 1943 og reiste til Peru i 1971, altså 28 år gam-
mel. Hun kunne ikke noe spansk, men fikk god kontakt med 
indianerne. Hun er en ener og er en annerledes kvinne. Hun 
havnet i Perene-dalen hvor en taubane var eneste måte å kom-
me seg over elva på. Hun hadde Bibelen og to tomme hender og 
troen på Gud.  

Hennes far var Pinsepastor i Norge. Han fikk 100 000 kroner 
gjennom Strømmestiftelsen så Liv kunne begynne å bygge kirke 
og misjonærbolig. Hun tegnet kirken selv, gravde ut tomta, la 
inn kloakk, strøm og vannledninger. Den første kvinne noen-
gang som kjørte lastebil i den byen var Liv. 50 strømpunkter la 
hun inn og ingen kortslutninger der på 45 år, sier hun stolt. 

Slanger og vampyrflaggermus skremte henne ikke. Hun er glad i 
Gud og glad i mennesker. Personlig har hun døpt rundt 2000 
mennesker. Der hvor taubanen var, fikk hun bygget betongbro 
over elva, Perene, den fikk  navnet “Norge”. Der ble bygget hel-
sesenter, yrkesskole (hvor bilmekanikere blir utdannet), hun 
skaffet strøm til landsbygder ved hjelp av en generator. I 1981 
ble hun spurt av indianerne om å bli deres ordfører og hun tak-
ket ja. 200 landsbyer med 40 000 mennesker første periode og 
senere ordfører for hele provinsen med 170 000 innbyggere. De 
siste 10 årene i La Merced har hun bygget veier, kloakksystem, 

 

Reisebrev 

Indianere i Peru 



 

Texas Nytt Nr. 2 2017  13  

 

barnehager, 
radiostasjon 
og kultur-
senter hvor 
nåværende 
ordfører har 
kontorer.  

Da kirken i 
La Merced 
skulle byg-
ges, ble Mar-
tin og jeg 
involvert og 
vår datter 
Åse reiste ut 

med en av sine sønner, og hun la ned grunnsteinen. Kirkebygget 
er flott og menigheten teller ca. 200. Her drives kvin-
ne- og barnearbeid . I dag har kirken egen pastor som 
bor med sin familie i en etasje. Han holder andakter 
og samtaler i fengslet i La Merced hvor ca. 600 menn 
er innsatt. 35 menn blir stuet inn på en celle med 
plass til åtte, forteller Liv.  Ca. 35 kvinner satt i et an-
net avlukke, hvor de holdt på med håndarbeid. Noen 
hadde barn med seg.  

I 2013 fikk Liv tak på en tomt hvor hun bygger et nytt 
”Trivselssenter” for kvinner uten pårørende og for 
voldsutsatte kvinner og barn. Dette håper hun blir 
klart til innflytting i 2018. 

Og nå kan jeg fortelle at det var hit Torrey, min eldste 
sønn og jeg reiste  29 januar 2017. Det var hans første 
tur til Peru, men min tredje. 

Vi møtte Pastor Wiggo Skagestad, hans sønn Mattias 
og bibelskoleelev Marie i Lima, onsdag morgen. De 
var kommet fra Norge og vi drog på sightseeing i byen 
sammen med dem. 

Neste morgen kom «Luz», Livs medarbeider, til ho-
tellet med en stor bil. Der fikk vi plass til oss seks 
pluss bagasjen vår og kjørte til bussholdeplassen i 
Lima. Vi sjekket inn kofferter og fikk ordre om å passe ekstra 

godt på håndbagasjen. Dette var et nytt busselskap, ny holde-
plass, ny buss «Scania». Alt så helt topp ut. Men da Torrey 
snudde ryggen til sin sekk et øyeblikk, kom en kar bakfra og 
grep den og forsvant. Der lå passet, iPad, toalettsaker, penger, 
Bibel, videokamera, pluss, pluss. Heldigvis hadde han kreditt-
kort og sertifikat i bukselomma. Tyveriet ble meldt fra om og så 
dro vi videre. Etter ni timer i bussen over berg og gjennom daler 
kom vi til La Merced hvor Liv og Gladys tok imot oss med åpne 
armer. Torrey og jeg bodde på et lite hotell, mens de tre andre 
fikk rom hjemme hos Liv. 

Liv har god hjelp i huset av Gladys som er utdannet advokat, har 
fem søstre og en bror. De er jungelindianere som dyrket kaffe og 
frukter oppe i fjellsidene. Alle barna hadde fått god utdannelse 
selv om de bodde avsides og hadde lang skolevei. 

Flere måltider ble spist hos Liv og hun kjørte oss overalt. Ons-
dagen var det Trivselssenteret som sto på programmet. Turen 

går langs elva, Perene, mellom fjellene hvor ananas og kaffe og 
appelsiner dyrkes i bratte skråninger. Det er umulig å bruke 
redskap med hjul. Sterke bein, håndkraft og en god rygg får ar-
beidet unna.  

Trivsels-senteret ser flott ut. Det er støpt i sement. Fliser til 
gulv, bad og vegger er påbegynt. Noen vinduer er bestilt, pluss 
maling. Møbler mangler, men der blir plass til 60 kvinner som 
trenger et hjem, et sted å være. Et sidebygg er satt opp hvor pla-
nen er å selge litt bakevarer for å skaffe litt inntekter for dem 
som bor der. For å komme til senteret måtte vi kjøre over Norge
-broa og den har jo sin egen historie. Nesten alle kjenner Liv og 
vinker og smiler. 

På tilbaketuren stoppet vi ved «Filadelfia kirken» i La Merced 
som også er et flott bygg. Det var nesten ferdig da Martin og jeg 
var der i 2013. Møtesalen ligger i andre etasje med sitteplasser 
til vel 200; Mye barnearbeid foregår også i dette bygget. Vi skul-
le på gudstjeneste der om søndagen.  

Kommunesenteret i byen som Liv omtrent var arkitekt for, lig-

Kirken i La Merced 

Filadelfia-kirken 

Markedet bugnet av frisk frukt og grønnsaker 
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ger like ved en gammel katolsk kirke i sentrum av La Merced 
med parkanlegg omkring. 

Torsdag morgen gikk turen nesten samme vei, men vi besøkte 
den første kirken hvor yrkesskolen var. På grunn av skoleferie, 
var bygningene tomme. Vi hadde deilig middag på en restaurant 
ved elva og fruktsaften i Peru er fantastisk god.  

Fredagen var det fengslet som skulle få besøk. Et flatt batteri i 
Livs bil forsinket oss noe, men den ble skjøvet i gang. Pastoren 
ventet på oss og etter enda en time kom vi gjennom dørene og 
inn til fangene; 600 innsatte menn. Mange arbeidet med et eller 
annet trestykke og flere hundre satt eller sto på den åpne plas-
sen. I det ene hjørnet sto en prekestol. En mikrofon ble rigget 
opp, plaststoler til oss og de som ville sitte. Og så hadde vi møte 
hvor Ordet om Jesus ble forkynt. Wiggo talte, Liv oversatte. 
Flere var blitt døpt, fortalte Liv, og pastoren hadde sine andak-
ter der inne hver uke. Vi hilste også på 35 kvinner i et annet 
innelukket hjørne. Det var trangt om plass der inne. Vi fikk våre 
vesker og lommerusk tilbake fra vaktene. 

Lørdag var det forretningsmøte  på «Highland Coffee». Jose 
eksporterer rå kaffe til Norge og pinsemenigheten i Kristiansand 
ordner med brenning av bønnene og selger organisk kaffe fra 
Peru. Vi fikk frokost, kaffe, gaver og en tur i fabrikken hvor ka-
kaobønner blir til organisk kakaoplater og solgt. Fruktsaft og 
soltørket frukt er også veldig godt og sunt.  

En liten trehjuls «Tuck-tuck» tok noen til markedet som er et 
par kilometer langt. Her selges frukt og grønnsaker, ris og bøn-
ner, klær og alt mulig annet, men om kvelden var det møte i 
kirken i San Ramon. Den ble ganske full etter hvert. De små 
peruvianer-kvinnene kom med sjal og skaut og mange lag av 
skjørt. Noen gikk frem og bøyde kne og ba en stund før møtet. 
Alle kom og hilste på oss og gav oss klemmer. Vi norske ble pre-
sentert og gav en hilsen. Wiggo talte og mange kom frem til for-
bønn og noen ble frelst, sa Liv. Gaver ble overrakt og snart var 

Vår transport på turen—selv ikke et flatt batteri kunne stoppe 
oss... 

 

Reisebrev 
bilen på vei hjem-
over i mørket.  

Søndag er det 
gudstjeneste 9:30 
og vi blir hentet. 
Filadelfiakirken 
fylles og det blir 
sunget og talt og 
mange barn syng-
er for oss før de 
skal på søndags-
skole. Indianer-
høvdingen med 
familie var der og 
ble presentert. 
Han skulle døpes 
snart. Pastoren 
har hatt møter i 
landsbyen hans. 
Kollekten eller 
offeret ble lagt i 
en treskål fremme 
ved korset. «De er 
flinke til å gi tiende» sa Liv. Wiggo talte og mange kom frem til 
forbønn. Nattverden ble en del av møtet, og det var fint. Vi gjes-
ter fikk blomster og en gave og vi takket for oss.  

Lunsj på kinarestauranten smakte godt og etterpå gikk turen til 
Indianerlandsbyen. Der ble vi tatt vel i mot. Det er “Kapa Michi 
Indians” og “Schanika”-indianere som bor her. Vi ble malt med 
rød plantefarge i ansiktet, fikk hodepynt med fjær og brun bom-
ullskjole med pynt utenpå våre egne klær. Høvdingen slo på 
tromma, damene sang, vi tok hverandre i hendene og danset 
sammen med dem i ring i sanden. Salgsbodene ble besøkt. Kvin-
nene laget forskjellige smykker av frø og stener og strå. Så kom 
kvelerslangen “Boa” ut og den måtte vi alle ha rundt halsen - 
litt. Der er mange barn i landsbyen og de har egen skole og de så 
friske ut.  

Det var siste kvelden i La Merced for Torrey og meg, og etter en 
koselig samling hos Liv, drog vi til hotellet for å gjøre oss klar til 
avreise neste morgen. Grunnet steinras på veien i omkring 3000 
meters høyde, fikk vi forandret bussturen over fjellet til fly fra 
“Jauja” som er nærmeste flyplass. Den ligger ca. 3 timer med bil 
fra La Merced. “Luz” som var med oss i bussen fra Lima, reiste 
med oss i drosjen til “Jauja”. Hun ville forsikre seg om at vi kom 
vel avsted. Vi ankom tidlig og ventet i fem timer til flyavgang. 
Det var et lite propellfly som fikk oss trygt til Lima på 45 minut-
ter. Der var Edvardo og fikk oss til hotellet “Crown Plaza”. 

Torrey drog tidlig neste morgen til den Amerikanske Ambassa-
den for å få et midlertidig pass. Klokken to kunne det hentes og 
etter enda en kjøretur med Edvardo var det i orden. Litt iskrem 
smakte godt og etter en altfor kvikk tur innom “Inka Markedet”, 
gikk turen til flyplassen. Trafikken i Lima er utrolig. En vei med 
tre felt, får lett plass til 6 eller 7 biler i bredden pluss sykler, mo-
peder og mennesker inni mellom. Men det går helst godt. Vi 
kom i fire-tida og flyavgang var 1.00 am. Med ankomst i Hous-
ton 6.10 am.“ United 855” var stappfull, vi kom vel fram og ble 
hentet. Min tredje tur til Peru er et godt minne videre i livet.                          

Astri Mosvold, Houston 21. Mars 2017. 

Fra markedet i byen 
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Småplukk 

Redigert av: Terje Odden 

 

Siden sist 

 Crawfishparty 

Lørdag 25. mars dro Sylvi og Roy Johnsen i gang et 
crawfish-party for alle som kom innom kirken. De hadde 
med seg egen kokk og crawfish-koker. Det smakte helt 
fortreffelig og det var masser av mat. Tusen takk for et 
strålende tiltak! 

Karneval  (Under) 

5. mars var det supersøndag og karneval. For anled-
ningen var presten utkledd som Prince Charming og 
pianisten som Fred Flintstone. Det er alltid gøy med 

karneval i Amerika. 

Onsdagsforum 

En gang i måneden er det onsdagsforum. I mars gikk turen til Health 
museum i Houston. Lik Sjømannskirken i Houston på Facebook for å få 
informasjon om når neste onsdagsforum er.  

26. februar var det 
fastelavnssøndag og 
basar på kirken. Det 
ble ekte 
«sørlandsbasar» med 
årer, mye folk, og gøy-
ale premier. Stemning-
en var god, særlig 
blant de som gikk hjem 
med norsk godteri. 
Takk til alle som kom, 
og støttet kirken med 
både premier og lodd-
kjøp. Halvparten av 
fortjenesten gikk til 

Kirkens Nødhjelps fasteaksjon. 



 

16   Texas Nytt Nr. 2 2017 

 

«Camp Sjømannskirken» 

Redigert av: Terje Odden 

 

«Etter skoletid» 

 

 

Siden sist 

I år forsøkte vi en ny vri på 
familieweekenden. For anled-
ningen var fotballbanen gjort 
om til campingplass. Det ble 
poolparty, grilling, bålkos og 
utekino på lørdagen. På søn-
dagen var det meldt dårlig 

vær, men vi var heldige og 
fikk pakket ned leiren i 
tørt vær. Klokken 11 var 
det gudstjeneste, og alle 
barna bidro med ulike 
oppgaver. Vi hadde det 
kjekt, så dette kan fort bli 
en tradisjon. 

«Etter skoletid» ruller og går hele skoleåret. 
Tirsdag før påske var det påskevandring og 
maling av påskeegg. I påskevandringen fikk 
de oppleve de fire mest kjente påskedagene 
på nært hold. Det ble vifting med palme-
greiner på palmesøndag, brød og saft på skjærtorsdag, korset og tornekronen på langfre-
dag og ikke minst den tomme graven på første påskedag. Etter dette ble det maling av 
påskeegg. Meld deg gjerne på facebookgruppen «Etter skoletid-Houston» hvis du ønsker 
mer info om program og aktiviteter. 
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Golfturnering 

 

Siden sist 

Rekefest 

Sjømannskirken 31. Golfturnering ble gjennomført mandag 3. 
april. Det var en nydelig dag på golfbanen og forholdene lå som 
vanlig til rette for både bra spill og god prat. Etterpå ble det 
middag og premieutdeling. I år stakk laget fra Southport 
Agency av med førsteplassen. 

Takk til alle sponsorer og deltakere for støtten til Sjømannskir-
ken! 

Rekefestene er et populært tiltak 
for nordmenn i Houston. I fe-
bruar var vi samlet igjen til re-
ker, loff og norsk majones. I 
tillegg ble det sjømannsviser, 
sjokoladelek og besøk av en ka-
rismatisk predikant fra USA og 
hans språkforvirra tolk fra Bry-
ne. Neste rekefest blir til høsten. 
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Skrevet av: Robert Knudsen 

Påske i Houston  

Siden sist 

Vi har nettopp avsluttet en fin feiring av påskehøytiden ved Sjømannskirken i Houston.  Fra familiegudstjeneste og supersøndag på 
Palmesøndag – hvor barna var med og viste menigheten hvordan Jesus red inn i Jerusalem på et esel, mens folkemengden viftet 
med palmeblader og han ble hyllet som en konge – til Skjærtorsdag med kveldsgudstjeneste og pinnekjøttmiddag, langfredags me-
ditasjonsgudstjeneste der vi sang, lyttet til vakker musikk og lesing fra pasjonsfortellingen, og til slutt Første Påskedag  da vi feiret 
Høytidsgudstjeneste – med glede og takknemlighet over Jesu oppstandelse. Etter gudstjenesten var det flott kirkelunsj og egghunt 
for barna.  

Mange var samlet til 
kveldsgudstjeneste med 
påfølgende pinnekjøtt-
måltid på Skjærtors-
dag. Ingvild Fredbo 
Labråten medvirket 
under gudstjenesten 
med flott sang. Det ble 
et hjertelig gjensyn for 
mange.  

Under lesning av pasjonsfortellingen på Langfredag var alteret 
dekket med sort duk, tornekrone og fem røde roser – en for hvert 
av Jesu sårmerker.  

Første Påskedag deltok barna i flott prose-
sjon og med lystenning under høytidsguds-
tjenesten. Etter gudstjenesten var det tid for 
deilig kirkelunsj. 
Så var det tid for Egghunt. Alltid gøy for 
store og små! 
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Seniorlunsj 

 

Siden sist 

Tårnagent 

I slutten av mars var 
det seniorlunsj. Vi 
fikk servert et fan-
tastisk måltid, der 
mange bidro. Senere 
fikk vi oppleve finsk 
musikk og dans med 
Egil og Kaarina Ber-
ger og flotte tekster 
fra Astrid Mosvold. 

11. februar var kirken 
full av agenter på hem-
melig oppdrag. Det ble 
undervisning i kriminell 
etterforskning fra 
Houstons ridende poli-
ti, men mest populær 
var kanskje hesten han 
hadde med. Trosopplæ-
rer Pål Møll Abraham-
sen og kapellan Robert 
Knudsen underviste i 
kirkerommets symbo-
ler, før det ble flere 
agentoppdrag og over-
natting i kirkesalen. 
Dagen etter var alle 
barna med og arranger-
te familiegudstjeneste. 
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Ship and Shield 

Skrevet av: Terje Odden 

Hva er vel mer naturlig enn en Viking-pub/restaurant midt i 
Montroses beste bardistrikt? Det tenkte i hvert fall Hans Ger-
ner da han lå hjemme på sofaen og tenkte på sitt neste pro-
sjekt. Serien om vikingene gikk sin seiersgang på amerikanske 
TV-skjermer, og med sin skandinaviske bakgrunn som ballast, 
ble ideen til «Ship and Shield» klekket ut. I januar i år ble pla-
nen til virkelighet, og siden da har det gått slag i slag for det 
nyåpnete stedet. Texas Nytt har besøkt 
stedet ved flere anledninger, og palmesøn-
dag tok vi en tur innom for å slå av en prat 
med eieren. 

Hans Gerners slekt kommer opprinnelig fra 
Nordmøre, og familien utvandret i sin tid til 
Minnesota. Selv er Hans født og oppvokst i 
California, og han har aldri vært i Norge. 
Men han er stolt av sine røtter, og ønsker å 
utvikle et stadig mer autentisk bar- og res-
tauranttilbud her i Houston. Han eier alle-
rede en irsk pub i området, og familien har 
vært i hotell- og restaurantbransjen i alle år, så han er slett ing-
en nybegynner på området. Han sier de fortsatt jobber med 
konseptet, og vil endre menyen relativt ofte nå i starten. Han 
har nettopp ansatt en ny Chef som har brukt mye tid på å utvik-
le nye retter, og målet er å lage alt fra bunnen av på stedet. De 
har allerede kommet i gang med å lage sin egen gravlaks og røkt 
laks, og Hans røper at det snart kommer kjøttkaker på menyen, 

 

Ut å spise 

med syltete blåbær 
og tyttebærsylte-
tøy. Så det er sta-
dig noe å se fram 
til!  

I utgangspunktet 
var dette primært 
tenkt å være en 
bar. Som nevnt 
ligger stedet i et 
typisk bardistrikt i 
Montrose, men etter at han selv sto for all matlaging i starten, 
og menyen bar preg av å være enkle bar-retter, viser ansettelsen 
av ny chef at de også ønsker å satse på middags-publikum. De 
har allerede et godt utvalg av skandinaviske drikkevarer, inklu-
dert svensk vodka, norsk, dansk og islandsk akevitt, i tillegg til 
mange spennende ølsorter på fat og flaske. Men det som skiller 
dette stedet fra de fleste andre steder i landet, er den store sats-

ningen på mjød. De har et titalls sorter mjød 
på flaske og fat, i tillegg har de sin egen 
«Eirik Blodøks»; et mjød basert på blodap-
pelsin! Hans forteller at mjød har blitt et 
veldig populært innslag, og de selger mer 
enn alle andre steder til sammen! Problemet 
er faktisk å få tak i nok mjød, og leverandør-
ene jobber på høygir med å skaffe mer. 

Siden menyen har blitt endret ganske nylig, 
har jeg selv bare smakt en av rettene på den 
nåværende menyen. Prismessig ligger stedet 
sånn midt på treet; verken spesielt dyrt eller 

billig. De har Happy Hour fra 3-7, og da koster domestic øl på 
fat $4 (normalt $5.50) og et glass mjød $5.50 (normalt $7.00). 
Matrettene koster fra $9 for husets salat til $35 for Prime New 
York strip, og selv om det ikke er rasende billig, er porsjonene 
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store og smaken bra. Jeg 
prøvde Jansons fristelse; en 
velkjent svensk rett med po-
teter og sardiner. Her har de 
laget sin egen vri og sløyfet 
sardinene, men til gjengjeld 
får du et sprøstekt andelår på 
toppen. And er ikke alltid så 
lett å tilberede, men her var 
kjøttet veldig mørt og saftig, 
og skinnet var sprøstekt. Jeg 
har aldri vært spesielt smås-
pist, men jeg hadde ingen 
mulighet til å spise opp alt. 
Andre prøvde røkt og gravet 
laks med speilegg, 

«smørrebrød» (et stykke svineribbe på rugbrød), og ½ kylling 
med brun saus. En rett som er verdt å prøve, som er meget met-
tende selv om den 
står på menyen som 
en «side order», er 
lammebacon med 
turnips og surkål. 
Til bare $7.50 er 
dette et måltid i seg 
selv, og etter sigen-
de veldig velsmak-
ende. 

Hele stedet har en 
veldig uformell og 
familiær atmosfære. 
Hvite duker og kel-
nere i smoking finner du ikke her; til gjengjeld blir du mottatt 
som en familiegjest, og selv om mange av de som jobber der er 
unge og litt uerfarne, er de smilende og vennlige og gjør det de 
kan for at du skal bli fornøyd. Bartenderen er veldig kunnskaps-
rik og kan sine saker, og kan beskrive alle mjødsorter med stor 
entusiasme.  

Hans Gerner har planer for å utvikle dette stedet videre. Etter 
hvert ønsker han å bygge inn det som i dag er uteplass foran 
inngangen, slik at han kan ha et rom for private selskap på opp-
til 30-40 personer. Men etter mange år i bransjen har han lært 
seg at det er viktig å 
lære seg å krype før 
man kan gå eller 
løpe, så foreløpig 
har han konsentrert 
seg om å utvikle 
konseptet innvendig 
med meny og utvalg 
som faller i smak. 
Dekoren, med vi-
kingskipet i baren 
som naturlig midt-
punkt, viser at han 
satser på et helhetlig inntrykk, og forhåpentligvis vil dette falle i 
smak hos det kresne publikum i området. Dette er så vidt vites 
den eneste restaurant/bar i USA med Vikingmotto, så da er det 
bare for oss å oppfordre alle til å prøve stedet og gi tilbakemel-
ding om hva du synes. Eierne er veldig åpne for tilbakemel-
dinger og ønsker å utvikle tilbudet i tråd med kundenes ønsker. 
Mange av oss har lenge etterlyst et norsk/skandinavisk spise-
sted i Houston, og nå kan vi bare håpe at dette prosjektet blir 
vellykket! Vi vil i hvert fall gjøre vårt for å gi initiativtakerne den 
støtten de fortjener! 

Fakta: 
Ship and shield 

430 West Gray 

Houston, TX 77019 

Tlf. 346-701-0555 

Email: contact@shipandshield.com 

Åpningstider: Søndag-onsdag 3 PM – 12 AM 

  Torsdag-lørdag 3 PM – 2 AM 

Webside: http://www.shipandshield.com/ 

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. 
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Rodeo season i Houston 

 

Rodeo 
Skrevet av: Øystein Lima Braut 

På «Go Texan Day» er det Texas-kaker på skolen. 

New Orleans har Mardi Gras, Los Angeles har Oscarutdelingen 
og Ålgård har vannfestivalen. Ethvert sted med respekt for seg 
selv har sin «signature event», og i Houston er det Houston 
Livestock Show and Rodeo (forkortet HLSR fra nå av). Like 
sikkert som at «holiday season» kommer til vinteren, så kom-
mer «rodeo season» hver vår, stort sett de første tre ukene av 
mars. 

Rodeoen har lange tradisjoner og oppsto først blant gjetere i 
Spania og Mexico. Rodeoen slik vi kjenner den i dag har røtter 
tilbake til starten av 1800-tallet. Den gang møttes cowboys og 
vaqueros fra USA og det nordlige Mexico til uformelle konkur-
ranser der de målte krefter i dagligdagse oppgaver fra ranchen. 
Utover 1800-tallet utviklet konseptet seg og ble etter hvert ofte 

kombinert med annen underhold-
ning. Blant annet var det vanlig å 
kombinere rodeo og «Wild West 
shows» med personligheter som 
Buffalo Bill og Annie Oakley. 

HLSRs historie går tilbake til 1931 
da “The Houston Fat Stock Show 
and Livestock Exposition” ble 
grunnlagt. Siden har Rodeoen 
vokst og vokst. I kjent Texas-stil 
konkurrerer HSLR i toppen av 
mange lister. Både som underhold-
ningsfestival, fesjå og Rodeo er den 
blant de største. For en jærbu som 
er oppvokst med Jærdagane og 
Bjerkreimsmarken er dette selvføl-
gelig ganske kult. 2017 ble også 
den best besøkte Rodeoen noen-
sinne. I følge Wikipedia besøkte 
2.611.176 mennesker showet, og 
konserten til Banda Los Recoditos, 
ble den best besøkte i HSLRs his-
torie med 75.508 tilskuere.  

Rodeoen starter offisielt en lørdag, 
gjerne den første i mars, men rodeosesongen starter enda tidli-
gere. Dagen før HSLR er det «Go Texan day». Det har vært tra-
disjon siden 1950 at alle mennesker i Houston oppfordres til å 
gå med dongeri, boots og cowboyhatt denne dagen. På mange 
skoler fokuseres det på Texas historie denne dagen, og alle bar-
na blir oppfordret til å kle seg opp i hatt og boots. 

Familien koser seg på Rodeo 

Patriotismen star sterkt på HSLR 
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Rodeo 

Bronco ridning 

På lørdagen sparkes det hele i gang for fullt med offisiell åpning, 
Parade og ikke minst Rodeo run. I år deltok en god gjeng med 
nordmenn. Elin Masters og Karin Møll Abrahamsen var to av 
flere norske deltakere i årets løp. Elin forteller entusiastisk: 

-Det var veldig kjekt. Været var strålende, stemningen var god 
og det var 10 000 deltakere. Vi var også en fin gjeng med nord-
menn, og mange av oss møttes til lunsj etterpå. Jeg likte også at 
dette er et løp som alle kan være med på. En kan gå eller løpe 5 
kilometer, eller løpe 10 hvis en føler seg litt sprekere. 

Karin koste seg også og forteller: 

-Det er fantastisk å løpe blant de store husene downtown. Vir-
kelig en gøy opplevelse for oss nordmenn. Så er det jo også vel-
dig kjekt å bli heiet frem av mange tilskuere. Jeg følte alle heiet 
på meg. For meg som ikke har hatt noen stor idrettskarriere var 
dette veldig kult. Følte meg nesten kongelig! 

-Blir det løp til neste år da? 

-Selvfølgelig! Vi satser på å bli en stor norsk gjeng. Kanskje vi 
skal kle oss ut da? Men bunad blir det nok ikke. 

Det kan også være verdt å få med seg The World's Champion-
ship Bar-B-Que Contest, eller «The Cookoff» som 
det gjerne kalles. Her konkurrerer over 250 lag 
om verdensmesterskapet i tre hele dager til ende. 
Konkurransen er åpen for publikum, og får du 
billett til et av matteltene, kan du være sikker på 
å bli mett.  

Selve Rodeoen og fesjået foregår i tre uker, med 
konkurranser og underholdning hver kveld. For 
andre år på rad tok familien Braut på seg cow-
boyutstyret og reiste for å oppleve Rodeoen på 
nært hold. Første året var vi nye i byen og planla 
transport og parkering nøye, men i år følte vi oss 
ovenpå og la i vei uten plan. Det anbefales ikke. 
Etter å ha tatt noen dumme valg endte vi med å 
stå en time i kø før jeg nådde en ledig plass. Hvis 
en ikke har parkeringsbillett, anbefale vi å lage en 
plan på hvor en skal, og å komme litt tidlig. 

Etter en litt dårlig start på besøket tok det seg 
imidlertid opp, og kveldsshowet er en gøyal opplevelse for alle 
som ønsker å oppleve denne delen av amerikansk kultur. Det 
starter selvsagt patriotisk. En enslig kvinnelig rytter komme inn 

med det amerikanske flagget. Nasjonalsangen synges, flagget 
spytter ut fyrverkeri og animerte jagerfly flyr over stadion. 
Stemningen er satt. Så starter konkurransene. Okser skal rides 
og kalver skal fanges, men mest sjarmerende er kanskje barne-
konkurransene. Noen utvalgte småunger får ri på sauer og kon-
kurrere i å klamre seg fast så lenge som mulig. En annen tradi-
sjonsrik konkurranse er «the calf scramble». Her slippes 28 
barn og 14 kalver ut i manesjen. I midten er en firkant og det 
gjelder for ungdommene å fange og hale en kalv inn i firkanten. 
Klarer de dette får de 1250 dollar til å kjøpe en kvige som de 
skal ta vare på det neste året. Så kommer de tilbake året etter og 
deltar i en spesialkonkurranse for å se hvem som har alet opp 
den flotteste kvigen. 

Kveldene avsluttes med en konsert. Mange kjente artister har 
deltatt opp gjennom årene. Det er allerede annonsert at coun-
trylegenden Garth Brooks skal holde både åpnings- og avslut-
ningskonserten i 2018. Det spørs om ikke publikumsrekorden 
står for fall. (Fakta er hentet fra Wikipedia og hjemmesiden til 
HSLR.) 

En fin gjeng nordmenn på Rodeo Run 2017 

Cowboyutstyret er i orden på «Go Texan Day». 
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Mardi Gras in Cajun Country 

 

Mardi Gras 

Everybody knows about Mardi 
Gras in New Orleans.  A lot of 
visitors from Europe plan 
trips to the US around the big 
Mardi Gras in the Big Easy.  
New Orleans, however, is not 
the only city with a Mardi 
Gras.  Fat Tuesday is celebrat-
ed all along the Gulf Coast 
from Mobile, Alabama to 
nearby Galveston, Texas.  This 
includes a lot of small Cajun 
towns with unique rural cele-
brations that have little in 
common with the gaudy Mar-
di Gras of the bigger cities. 

The Cajuns are a unique group 
of Americans who sprung 
from the French-speaking 
Acadians who lived in what 
are now the Atlantic provinces 
of Canada.  During the mid-
Eighteenth Century most of 
the Acadians were expelled by their British.  A lot of them found 
their ways to Louisiana territory, which was then French.  With 
them, they brought their Mardi Gras traditions, some of which 
stretch back to medieval France.  

Acadiana makes up most of southwestern and south central 
Louisiana, and several small towns there celebrate Mardi Gras 
in the traditional Cajun way.  A lot of them are within 150 miles 
of Houston.  There are Mardi Gras festivities in Lake Charles, 
Iowa (pronounce eye-oh-way), Oberlin, Iota, Mamou, Eunice, 
Opelousas, Lafayette, Church Point, Rayne, and several other 

Skrevet av Jerry Jessnes 

Cajun towns.  

While Mardi Gras, which means fat Tuesday in French, is the 
last day before Ash Wednesday, the season of celebration begins 
with Epiphany and continues for several weeks.  Tourists who 
would like to see the pageantry of a New Orleans parade without 
the craziness that hundreds of thousands of hard-drinking tour-
ists bring to New Orleans on Mardi Gras day would do well to 
see the parades that pass through New Orleans residential 
neighborhoods earlier in the season and spend Mardi Gras day 
with the Cajuns. 

In the weeks before fat Tuesday comi-
cally dressed people called mardi gras 
walk around town asking people in the 
street for cinq sous (French for five 
cents).  Folding money, however, is 
appreciated and might get the giver a 
hug. If you refuse to give anything, a 
bold mardi gras might reach in your 
pocket and try to collect a few coins.  In 
case that happens, there are other cos-
tumed celebrants called capitaines who 
are charged  with keeping the rowdy 
mardi gras in line.  Just call a capitaine 
over and he or she will lead the rowdy 
one away.  The money collected goes to 
pay for a community sized gumbo 
which is offered free of charge to all. 

On Mardi Gras day les mardi gras and 
les capitaines celebrate La Courir de 
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Mardi Gras.  Participants ride out to area farms and sing a beg-
ging song in French.  The song asks for rice, vegetables, and 
especially chickens. Of course the farmer and his family are in-
vited into town  for gumbo, music, and dancing. 

Each Cajun town has its own Mardi Gras traditions.  Mamou is 
worth visiting the Saturday before Fat Tuesday.  Fred’s  Lounge 
is possibly the only bar in the world that only open on Saturdays 
from 8:00  AM to noon.  That’s not as crazy as it sounds.  Fred’s 
has long been the venue for a Cajun music broadcast.  When 
Fred died, his widow planned to close his business, but locals 
convinced her to leave it open for weekly music broadcast.  The 
celebration Saturday before Mardi Gras is extra special.  Horse 

lovers would enjoy the parade in Eunice, where hundreds of 
riders participate annually.  Church Point offers the best of both 
worlds: parades and beads like they have in the big cities and 
chicken riders and community gumbo like they have in the rural 
areas. 

Enjoying coffee and fastelavnsboller is a great way to celebrate 
the days before Ash Wednesday and Lent, but the Cajun way is 
interesting and worth seeing at least once. 

 

Siden sist i New Orleans 

 

Siden sist 

Familiegudstjenester i New Orleans: 

Søndag 19. mars var det familiegudstjeneste i Scandinavian Jazz 
Church and Cultural Center –Astrid Devlin var klokker og fra 
Houston stilte diakonal medarbeider Øystein Lima Braut og 
kapellan Robert Knudsen opp. Etter gudstjenesten var det en 
fenomenal kirkekaffe gjort i stand av «husmor» Trine Tobar 
med masse god kake - det ble også fin underholdning i form av 
sang fra fire sangstudenter fra Borgund Folkehøgskule ledet av 
lærer Ragnhild Eide Akslen. 

Etterpå var det duket for morsomme aktiviteter som bygge hus 
av sugerør og kaste på boks, samt den svært tradisjonelle norske 
aktiviteten å gå på ski i 25 grader (Celsius). Vi tar sikte på å ha 
en familiegudstjeneste med påfølgende aktiviteter for hele fami-
lien en gang i halvåret ved Scandinavian Jazz Church and Cul-
tural Center. Neste blir 15. oktober i år, hold av datoen.  

Kirkelige handlinger og besøkstjeneste 

Sjømannsprestene i Houston vil kunne ha kirkelige handlinger i 
New Orleans, men da det kan være vanskelig å endre planer for 
helger, så er det beste å legge dåp, vigselshandlinger og begra-

velser eller memorial til de helgene vi allerede kommer. Dette 
kan skje på fredag, lørdag, søndag eller eventuelt mandagen de 
helgene vi kommer. Vi besøker også gjerne nordmenn når vi er i 
New Orleans. Dersom noen i New Orleans-området ønsker be-
søk fra Houston, ta kontakt med Sjømannskirken i Houston og 
vi vil legge dette inn i våre planer! Bruk oss! 

Informasjon og nyheter 

The Scandinavian Jazz Church and Cultural Center i New Or-
leans har fått sin egen webside for alle interesserte. Her er det 
også mulig å følge gudstjenester og andre arrangement via 
streaming tjenesten, se: www.jazzchurch.us  

I tillegg har vi her på kirken i Houston også opprettet en nyhets-
mail som månedlig vil informere om våre gudstjenester, aktivi-
teter og medvirkning på aktiviteter i New Orleans; 
«Sjømannskirken i Houston – New Orleans». Ønsker du å 
abonnere på dette nyhetsbrevet send gjerne en mail til hous-
ton@sjomannskirken.no. 
Fra neste år av er planen at det skal være mer forutsigbart at vi 
kommer ved at det blir en norsk gudstjeneste forsøksvis 3. søn-
dagen i måneden, bortsett fra juni og juli.  

Skrevet av: Robert Knudsen 
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Påske i New Orleans  

 
New          

Orleans 

Skrevet av: Torhild Viste 

 
 

Litt over et halvt hundre mennesker møtte opp for å feire 1. påskedag 
i New Orleans. Dette var en norsk høytidsgudstjeneste ved sjø-
mannsprest Torhild Viste. Astrid Devlin var klokker og Trine Tobar 
sto for flotte kaker til kirkekaffen og "egghunt" ute i gården for bar-
na. Undertegnede hørte "god påske" sagt på mange språk, inkludert 
finsk og svensk, så det var en broket, men glad forsamling. Tradisjo-
nen tro ble påskeliljer delt ut til de som kom og alle pyntet det tom-
me korset med disse. Ellers 
fikk vi synge flotte påske-
salmer, noen også med eng-
elsk tekst. Takk til The Scan-
dinavian Jazz Church and 
Cultural Center for en flott 
dag!  

Neste gang Sjømannskirken 
i Houston kommer til New 
Orleans er det for å feire den 
norske nasjonaldagen, det 
vil i New Orleans bli søndag 
21.mai. Velkommen! 
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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: 

 2800 – 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. 
1-2017 

Vanskelig Sudoku  Lett Sudoku  

 
Sponsor-

avtaler 

Ny Sudoku 
Vanskelig Sudoku 

9 2 8 4 3 1 5 6 7 

3 5 1 9 6 7 4 2 8 

7 4 6 8 2 5 9 1 3 

2 9 5 6 7 3 1 8 4 

8 1 7 2 9 4 6 3 5 

6 3 4 1 5 8 2 7 9 

1 7 3 5 4 6 8 9 2 

5 6 9 7 8 2 3 4 1 

4 8 2 3 1 9 7 5 6 

6 2 1 9 7 4 8 5 3 

8 3 4 5 1 2 6 7 9 

9 7 5 3 8 6 4 2 1 

7 8 3 2 9 1 5 6 4 

1 5 9 6 4 8 7 3 2 

4 6 2 7 3 5 1 9 8 

5 9 8 1 6 3 2 4 7 

2 4 7 8 5 9 3 1 6 

3 1 6 4 2 8 9 8 5 

 7             8 6 

    6 5        4   

  9       6 2     

9       8   7 3   

      1         8 

          7   6   

    4     5     1 

  7               

      6 9 1       
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GOLD 
Sponsor 

GOLD 
Sponsor 
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GOLD 
Sponsor 
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Her er det ledig annonseplass! 
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  Viktige kontakter i Houston 

SKANDINAVIA 

Consulate General of Sweden  

3730 Kirby Drive, Suite 805 

Houston, TX 77098 

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

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

 

Royal Danish Consulate 

320 Westcott, suite 106  

Houston, TX 77007  

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

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

 

Swedish American Chamber of Com-
merce 

Jonas Dahlström 

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

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

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

SWEA Houston 

Annki Lerner 

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

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

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

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

 

 NORGE—USA 

Norwegian Society of Texas 

Snorre Chapter 

Morten Lamøy 

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

 

Houston/Galveston - Stavanger 

Sister City Society 

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

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

 

SJØMANNSKIRKEN 

 Kirkerådet 

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

www.isrid.com 

 

Kontakter 

Norway House 

3410 West Dallas Street 

Houston,  TX 77019 

 

Norwegian Consulate General: (Suite 100) 

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

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

 

Norwegian American Chamber of           
Commerce: (Suite 200) 

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

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

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

 

Innovation Norway: (Suite 200) 

Telefon: 713 620 4260 

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

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

  

NORWEP: (Suite 200) 

(Tidligere INTSOK) 

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

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

 

Lett Sudoku 

 1   2 5           

8 9     7       1 

              7   

5 7 5       8   4 

6     4       9   

9         8   5   

        4     6   

5 6   7           

    8 6     3 2 7 



 

36   Texas Nytt Nr. 2 2017 

Return Address: 4309 Young St. Pasadena TX 77504 USA 
 

Change Service Requested 

 

Non-Profit 
US Postage 

PAID 
Pasadena, Texas 
Permit no. 204 

13100 Space Center Blvd., Houston, TX 77059   
Telephone 713-844-2300 

www.odfjell.com 

GOLD 
Sponsor 


