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Vet du det? Har noen fortalt deg det? 

Vi har et hovedfokus på frivillige og frivillighet i årets siste utga-
ve av Texas Nytt. Og under årets stasjonsbesøk fra Bergen da 
utenlandssjef Jan Tommy Fosse besøkte kirka, da utfordret han 
oss direkte på dette med frivillighet og spurte: «Forteller dere 
hvorfor de frivillige er viktige?» 

Så om du som leser dette aldri har hørt det før, så hør det nå: 
Du, akkurat du som er frivillig i Sjømannskirken i Houston, er 
utrolig viktig! Uten deg hadde det ikke vært noen sjømannskirke 
i Houston! Uten deg kunne vi ikke drive med det vi driver med i 
dag. Uten deg ville vi stoppet helt opp som kirke i Houston!  

Årets julemarked er nettopp over og det har vært mer enn 100 
frivillige i sving før, under og etter disse viktige dagene i novem-
ber. Men også du som kommer og handler norske varer og bru-
ker vår kirke medvirker til at både basar og kirke finnes. Ja, 

faktisk er det 
sånn at om det 
ikke fantes noe 
kirke-hus, så 
finnes det fort-
satt en kirke, så 
lenge vi som 
bruker kirka og 
er i den finnes! 
For kirka er ikke 
først og fremst et 
bygg, men men-
nesker. Vi er alle 
de levende stei-
nene som kirka 

er laga av. Som Grundtvig sier i sin flotte salme; Kirken den er 
et gammelt hus: «Vi er hans hus og kirke nu, bygget av levende 

Hvorfor er du viktig som frivillig?  

Skrevet av: Torhild Viste 

stener». Eller som det står i oppfordringen i første Peters brev, 
kapittel 2: «Bli selv levende steiner!» 

Så det er utfordringen til oss alle. Å være levende steiner som 
fortsetter å bygge Sjømannskirken i Houston. Mange har gått 
foran oss, og mange vil komme etter oss også. Men akkurat nå 
er det vi som er her i Houston som kan få bety noe for hverand-
re og skape det fellesskapet som en kristen kirke er ment å være.  

Og er det noe du har lyst til å bidra med, og vi i staben ikke har 
kommet på å spørre deg om det, så si veldig gjerne ifra om det 
selv. Det er mye som kan skje i en kirke og mye som kan inklu-
deres i ulike programposter. På rekefesten i høst kom en gruppe 
og ville spille for oss, og det var kjempeflott! Kanskje andre har 
lyst til å bidra 
med sang og mu-
sikk? Lørdag 13. 
januar har vi en 
vedlikeholds -/
dugnadsdag, så 
om du liker å fik-
se og male, så 
kom veldig gjerne 
med i vedlike-
holdsgruppen til 
kirka! Her i Texas Nytt setter vi stor pris på nye skribenter, så si 
ifra om du ønsker å skrive for oss. Iblant etterspør folk arrange-
ment og hendelser som har vært på kirka før, men som vi ikke 
har tilbud om i dag. Det kan være matlagingskurs i norske mat-
retter eller kor. Det kan være rosemalingskurs eller andre hånd-
verks-kurs, og det kan være «Girls night out» eller Bibelgruppe 
og mye annet. Vi i staben kan ikke klare å organisere alt dette, 
men om du har lyst til å samle noen om et arrangement eller 
aktivitet, så ta kontakt og vi vil hjelpe så godt vi kan med å sette 
sammen mennesker som har lyst til det samme! 

Og viktig: Torsdag 1. februar neste år vil vi invitere til en Frivil-
lighetsfest for alle dere frivillige! 

Den aller største ressurs for en frivillig organisasjon som sjø-
mannskirken, er og forblir alle dere frivillige! Så takk for at du 
stiller opp, i stort eller lite! For sjømannskirken er deg! Så hygg 
deg med Texas Nytt og de mange bildene av frivillige, og husk at 
det finnes så mange, mange flere enn de vi har fått plass til i 
denne utgaven!  

Torhild, sjømannsprest 

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

Tanker i     
tiden 
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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 2018’. 

Bankkonto i Norge:  Sparebanken Pluss: 

 3000.19.93840 

Neste nummer trykkes i februar 2018. 

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: Robert Knudsen 

I d
e

tte
 n

u
m

m
e

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

Redaktør for dette nummer: Terje Odden. 

Forsidebilde: Klar for julemarked! Generalkonsul Morten Paul-
sen foretok den offisielle åpningen. 

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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Det er makt i de foldede hender  

Min salme 

Da jeg var seks år gammel, fant jeg en dag et keyboard på loftet. 
Det viste seg at min mor hadde kjøpt det i sin ungdom da hun 
gikk på lærerskolen – den gangen var det obligatorisk å kunne 
noter og spille et instrument på lærerskolen. Nysgjerrig som jeg 
var, måtte jeg finne ut av hvordan dette instrumentet virket, og 
min mor lærte meg noter, og hvordan jeg kunne spille enkle 
sanger på keyboardet. 

Den første sangen jeg lærte meg var en av min mors favorittsal-
mer: Det er makt i de foldede hender. Som liten gutt forstod jeg 
ikke med en gang alt innholdet i salmens tekst, men min mor 
forklarte meg innholdet, og sa at for henne inneholdt denne 
salmen det meste som var viktig for henne i forhold til evangeli-
et og hennes tro. 

Denne salmen har siden fulgt meg hele livet, og etter hvert som 
årene har gått, har jeg mer og mer sett dybden og omfanget av 
salmens innhold. Bønn var en viktig og prioritert del av min 
mors kristenliv, og både vi barna og andre har i alle år nytt godt 
av å være under min mors trygge «forbønnsvinger». Det er en 
av Guds store gaver; både å be for andre og selv bli bedt for, 
men vi må ha tålmodighet, og ikke alltid forvente de svarene vi 
selv ønsker fra Gud. 

Min bønn for oss alle i dag blir derfor at Gud må lære oss tålmo-
dighet og åpne våre hjerter og sinn slik at vi kan se alle Guds 
bønnesvar og hans plan for våre liv. 

Jeg er født og oppvokst i Eivindvik i Sogn og Fjordane, er 
55 år gammel, og bosatt på Gjeving i Tvedestrand Kommu-
ne. Jeg er gift med Inger Britt, og vi har en sønn, Sondre på 
25. Jeg har hatt et variert og spennende liv – både yrkes-
messig og ellers. Sommeren 88 var jeg bl.a. sommervikar i 
3 måneder her på kjerka i Houston. Får tre år siden overtok 
jeg Hellerdals Begravelsesbyrå i Tvedestrand, som jeg nå 
eier og driver, en jobb som er både inspirerende og givende 
og som jeg trives godt med. 

Det er makt i de foldede hender 

Det er makt i de foldede hender.  

I seg selv er de svake og små. 

Men mot allmaktens Gud du dem vender,  

han har lovet at svar skal du få. 

Omkved: 

Det er svar underveis, engler kommer med bud. 

Om det drøyer, det frem dog skal nå. 

For det lovet jo løftenes trofaste Gud: 

Kall på meg, og du hjelpen skal få. 

Du som ber for ditt barn, dine kjære,  

er i forbønn fra år og til år. 

Om du tålmodets lekse må lære,  

himlens bønnesvar en gang du får. 

Omkved 

Det er makt i de foldede hender  

når i Frelserens navn du får be. 

Og en gang når du livsløpet ender,  

hvert et bønnesvar klart skal du se. 

Omkved 

Skrevet av: Arvid Øvstedal Løkenberg  
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Vepsebol 

 Fra  
Sjømanns-

kirkens 
kjøkken 

Skrevet av: Åse Marie Braut 

I år kjenner jeg på en stor takknemlighet.  En stor takknemlig-
het for alle som har brukt av sin tid her på kirken.  Ikke bare i 
høst, men gjennom alle årene kirken har vært her.  Uten dere 
hadde ikke kirken vært her. Sjømannskirken i Houston er byg-
get på frivillighet. Derfor vil jeg nå takke for alle de som har 
vært innom kjøkkenet «mitt» i løpet av høsten.  Ikke bare får jeg 
hjelp, men alt blir jo så mye hyggeligere når jeg har med meg 
noen.  Det har blitt mange gode stunder, med latter og prat.  
Alle dere er med og beriker livet mitt! Tusen takk!   

Nå er jo dette husmors side, og det hører med en oppskrift. Ju-
len nærmer seg, selv om vi her på kirken har vært i julemodus 
siden august. Så en småkakeoppskrift må til. Jeg prøvde meg på 
en småkake som fort kan bli en ny favoritt.  

 

Vepsebol 

Stivpisk 3 eggehviter. 

Ha i 250 g melis litt og litt. 

Tilsett 2 ts vaniljesukker. 

Deretter has 250 g malte mandler i. 

Ha tilslutt i 1 plate hakket kokesjokolade. 

 

Bland alt forsiktig. Bruk teskje og legg ut på plate. Stekes på 350 
°F i ca. 10 minutter. Avkjøles på bakepapiret før de tas av bret-
tet.  

Foto: kvardagsmat.no 
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Odd Eiesland 

Den 27. juni fikk jeg gleden av å besøke Odd og Anna Eiesland. 
Også dattera Linda Herrmann kom innom, som hun ofte gjør. 

Siden jeg kom her til 
Houston har jeg sett 
spor etter Odd Eiesland 
mange steder, for han 
har laga det meste av 
tre i kirka, og i forkant 
av julemarkedene har 
Odd kommet med flotte 
juletrær i tre. Trær 
mange har kjøpt og 
setter stor pris på, og så 
endelig fikk jeg anled-
ning til å besøke dem 
hjemme. Anna har vært 
gjennom en god del 
helsemessige utford-
ringer i tiden før dette, 
men var nå kommet 
hjem etter sykehusopp-
hold og rekonvalesens. 
Her fikk jeg høre Odd 
fortelle om hans og 

Frivillighet 

 

Hovedsak 

familiens relasjoner til Sjømannskirken, siden de kom til Hous-
ton i 1970. 

Først litt om Anna og Odd og 
deres bakgrunn.  Anna og Odd 
kom fra Norge til USA i 1952. 
De bodde først i Brooklyn og ble 
gift der i 1954. Anna og Odd 
fikk tre barn, Anne Marie (Mia), 
Linda og Janet. Mia døde dess-
verre allerede i november 2015.  

Familien bygde først hus på 
Staten Island og bodde etter det 
i Edmond, Canada i tre år. På 
den tiden familien kom her til 
Houston var sjømannskirka i 
garasjen i et hus i Wier Drive. 
Sigurd Svensen var prest, og 
etter ham kom Oddvar Mikal-
sen. Dattera Linda var før øvrig 
«Santa Lucia» det første året 
familien kom til Houston. Odd 
startet allerede da med å ha en 
god hjelpende hånd for kirka, 
da det skulle legges inn tak i 
garasjen.  

I 1980-årene ble tomten til sjømannskirka kjøpt i Pasadena, og 
Odd var med og rydda landet, men i 1983 ble Odd sendt til Sør- 

Skrevet av: Torhild Viste 

Hjemmet til Odd og Anna er preget av mange fine ting han har 
laga i tre. 

Odd har eget verksted i ga-
rasjen hjemme. Her er en 
nesten ferdig tre-sleiv.  

Frivillighet er hovedsaken i denne utgaven av Texas Nytt. Gjennom ord og bilder ønsker vi å vise fram at 
det finnes frivillige i alle aldre her på Sjømannskirken. I hovedsaken har tre ulike fra staben på kirka 
møtt hjemme hos noen av våre frivillige: Lene Johannessen, Roy og Sylvi Johnsen og Odd og Anna Eies-
land. Takk til dere fem som stilte opp for intervju og bilder, og ikke minst for all den flotte frivillige job-
ben dere har gjort! Med disse intervjuene vil Texas Nytt gi et lite bilde over en veldig stor gruppe fri-
villige, som en takk til dere alle! 
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Arabia av Bechtel, det firmaet han arbei-
da for. I 1984-85 var Odd og Anna tilbake 
i Norge og i Oslo, for da arbeida Odd med 
Gullfaks B-plattformen i Nordsjøen. Dat-
tera Janet kom til Norge og ble gift med 
Don Watson, en amerikaner, i Fjotland 
kyrkje i 1986. Det var et amerikansk bryl-
lup og Oddvar Mikalsen var prest. Og for 
den kirka var det nok første gang det var 
blitt sagt «You may kiss the bride», for-
talte Odd med et smil.  

Da Odd kom tilbake til Houston i 1988 
sto kirka i Pasadena ferdig. Det var en fin 
inngangsportal med teksten: «Den nors-
ke Sjømannskirke» skrevet på, men en 
dag kom det en varebil til kirka og på 
veien ut tok den med seg hele inngangs-

partiet. Odd ble derfor spurt om han kunne lage nytt skilt til 
kirka. Som treskjærer er Odd opptatt av tresorter og deres ulike 
kvaliteter, og forteller at til dette skiltet kjøpte han Redwood tre, 
2 tommer tykke bord, høvla og laminerte det så skiltet ble 4 
tommer tykt til slutt. Så venta kirken besøk av kong Olav og Odd 
blei spurt om han kunne lage to stoler til dem, de brukes nå som 
bryllupsstoler i kirka.  

Møblene i kirka var fra kirka i Wier Drive og var laga av en i 
Galveston. Noen av disse brukes enda på utendørsgudstjenester, 
men disse møblene ble for små i den nye kirka. Odd ble spurt 
om han kunne lage et nytt og større alter. Etter alteret laga han 
også en prekestol og døpefont, materialet er Alder Wood. Sal-
metavla er av Texas Cedar. «Ingvild Fallegård spurte så om jeg 
kunne lage to bord til å sette de runde brettene til nattverdbe-
gerne, og et kors.» Det siste Odd laget til kirka av møblement 
var en salmebokhylle. Ja, og så var det hesten i inngangspartiet 
da. Salen var der fra før av, på et stativ som var nokså ustøtt. 
Odd brukte en fjording som modell og laga hesten av Mahogni. 
Den var litt ustø til å begynne med så den ramla overende et par 

ganger, men heldigvis 
ble ingen skada. Hesten 
måtte ha et par halsope-
rasjoner, men til slutt 
blei den skikkelig stø-
dig.  

Under julebasaren plei-
de Odd å demonstrere 
treskjæring, dette slutta 
han med i 2010. «Det 
eneste jeg lager nå er 
juletrærne», fortalte 
Odd. Men da jeg besøk-
te verkstedet hans 
hjemme, så kunne jeg se 
at han laga litt mer enn 
det fortsatt, både tre-
sleiv og Texas formede 
tørkerullstativ laget han 
i juni.  

Da Odd viste meg verkstedet sitt i garasjen, fortalte han om ti-
den etter at Anna sendte ham på et treskjærer kurs imot hans 
vilje. Resultatet var et livslangt prosjekt som treskjærer, så han 
ble fort glad for initiativet til Anna den gangen.  

Tusen takk Odd og Anna for all støtte til Sjømannskirken i 
Houston i så mange år! Og at Odd fortsetter å hjelpe i en alder 
av 94 år er rett og slett imponerende! Og også tusen takk for 
gjestfriheten en junidag i Houston! 

 

 

 

Pensjonister og superfrivillige 

Ekteparet Sylvi og Roy Johnsen har en lang historie med Sjø-
mannskirken i Houston. De kom til byen i 1982, året før dagens 
kirke var ferdigbygget. De minnes dette som en fin tid med mye 
aktivitet. Sylvi forteller:  

-Det var en fin tid å være på kirken. For oss var det imidlertid 
ikke like lett å engasjere seg. Vår datter var i skole da, og vi var 

Dette var den første bestefarsklokka 
Odd laga.  

Skrevet av: Øystein Lima Braut 

Bildet fra åpningen av årets julemarked, fredag 10.november 
med årets juletrær til salgs! 

Odd har også gått på rosemalings-
kurs og er veldig dyktig også til det. 
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Hovedsak 
har funnet en ro i kirken, og da er det kjekt å bidra til at den er 
fin å se på. 

Roy har bidratt mye etter han ble pensjonist, særlig med prak-
tiske oppgaver. I januar 2017 oppsto en lekkasje i kirken som 
ødela store deler av herregarderoben. Roy har lagt ned utallige 
arbeidstimer for å fikse opp dette, noe som har spart kirken for 
tusenvis av dollar. Dette bidraget har vært uvurderlig for Sjø-
mannskirken i Houston. 

Vi i Texas-nytt må jo spørre Sylvi og Roy hva som får dem til å 
engasjere seg så mye som de gjør? 

-For oss handler det om å gi tilbake. Vi er glade i kirken, og vi vil 
gjerne bidra til den videre driften slik som så mange andre gjør. 
Samtidig er det hyggelig å bidra. Vi kommer oss ut og får være 
sammen med andre. Vi vil gjøre mest mulig ut av de dagene vi 
har. 

Roy utdyper videre: 

- Å engasjere meg på denne måten gir meg spirituell styrke til å 
møte daglige utfordringer på en bedre måte. 

Hva ønsker dere så for Sjømannskirken i Houston i fremtiden? 

-Vi håper at det kan bli enda flere frivillige som kommer til kir-
ken. Særlig fra den yngre garde. Kanskje kunne frivillige vært 
med og besøkt syke og eldre nordmenn i byen? Så må vi si at vi 
lenge har ønsket oss et barnekor på kirken. Håper det kan bli en 
realitet en dag. 

Til slutt vil vi i Sjømannskirken få benytte anledningen til å tak-
ke Sylvi og Roy for enestående innsats for kirken. Tusen takk for 
alt dere gjør! 

 

 

 

Lene Johannessen  

Lene Johannessen flyttet til Houston sammen med mannen 
Eyvind og datteren Telma, og har siden det fått barna Svein og 
Ellie. Helt fra begynnelsen av oppholdet her har Lene engasjert 
seg som frivillig på Sjømannskirken i Houston. Hun er med som 
frivillig på småbarnstreff, sitter i styret på onsdagsforum, hjel-
per til på store arrangementer som julemarkedet, OTC og 17. 
mai, og er også med på dugnader i forkant av arrangementer.  

Hvordan endte dere opp i Houston? 

-Min mann Eyvind fikk tilbud om jobb her i 2013 og vi ble enige 
om at han skulle takke ja til den. Siden jeg hadde et år igjen på 
sykepleien, flyttet Eyvind over i forkant i august 2013, mens jeg 
og Telma, som da bare var noen måneder gammel, pendlet mel-
lom Houston og Bergen det året, før vi sommeren 2014 flyttet 
over. 

Hvordan kom du i kontakt med Sjømannskirken? 

-På min første tur til Houston var jeg innom Sjømannskirken 
bare et par dager etter vi landet. Eyvind har seilt ute i 15 år og 
har god kjennskap til sjømannskirken verden over. I tillegg har 
vi familie og venner som også har hatt mye godt å si om sjø-
mannskirken. En av de første gangene jeg var her i Houston ble 
jeg spurt om å være frivillig under julemarkedet, og det takket 

Skrevet av: Ann-Katrin Knudsen 

begge i jobb. Jeg drev reisebyrå for meg selv, og Roy jobbet i 
Odfjell. Det var kjekt å være på kirken, men vi kunne ikke enga-
sjere oss så mye selv. 

I 1999 flyttet familien til Danmark og ble boende der til 2008.  

-Da vi kom tilbake til Houston var jeg pensjonist, og det ble na-
turlig for meg å engasjere meg i kvinneforeningen. Sjømanns-
kirken ble et naturlig samlingspunkt for oss som bor her fast. 
Det ble nesten som å komme hjem. På den tiden hadde vi i kvin-
neforeningen ansvaret for hele julemarkedet. Det var mye ar-
beid, men vi hadde det veldig kjekt. 

Sylvi er fortsatt engasjert på julemarkedet og er ofte å treffe på 
lørdagsgrøt. Våren 2017 dro hun i gang et ekte Crawfish-party 
en lørdags formiddag på kirken. Dette var stor suksess og forhå-
pentligvis en tradisjon som blir gjentatt neste vår. 

Roy jobbet i Odfjell helt frem til 2016. 

-Det var vanskelig å engasjere seg så mye når en jobbet lange 
dager. Jeg stilte gjerne som parkeringsvakt på julemarkedet og 
lignende, men så mye mer enn det var vanskelig. Nå har jeg tid 
og krefter til å engasjere meg og synes det er meningsfullt. Jeg 
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jeg ja til. Jeg stod da i butikken siden jeg har butikkerfaring og 
synes det var kjempegøy å være med på. Da jeg flyttet over, ble 
jeg med i småbarnstreff og har vært med siden. 

Hvorfor valgte du å engasjere deg som frivillig? 

-For meg er det viktig og naturlig å engasjere seg. Tilbudene 
som sjømannskirken har, oppleves som gode tilbud for oss og 
derfor vil jeg også være med på å bidra til at andre kan få disse 
tilbudene. Jeg synes det er godt å være en del av noe, og så har 
vi det så kjekt sammen når vi har bakedugnader, på småbarns-
treff osv. Det å bli inkludert i noe sammen med andre nord-
menn har for meg vært viktig og nettopp derfor har jeg valgt å 
engasjere meg frivillig, fordi det gir meg mye.   

Hva får du igjen får å være frivillig? 

-Gjennom å være aktiv i sjømannskirken får man et nettverk og 
en plass å komme til der man føler seg hjemme. Det gir også en 
god følelse å vite at man har vært med og bidratt. Jeg får holdt 
meg oppdatert på hva som skjer i den norske kolonien, her i 
Houston finnes det mange muligheter og mye å være med på. 
Jeg er for eksempel med i en lunsjklubb, og det var nettopp 
gjennom sjømannskirken at jeg ble introdusert for det. 

Hva har Sjømannskirken i Houston betydd for deg og din fami-
lie? 

-Den har vært vårt norske holdepunkt, her har vi truffet andre 
nordmenn i samme situasjon. Vi er med på mye av det som 
skjer på kirken i helgene. Jeg har også hatt mulighet til å være 
med på ting på dagtid i ukedagene siden jeg er hjemmeværende. 
Sjømannskirken har vært utrolig viktig for oss, spesielt siden vi 
har tre små barn. Vi ønsker at barna våre skal få treffe andre 

norske barn og de liker seg veldig godt her og spør om vi kan 
reise til kirken. Vi har fått venner gjennom kirken og det er en 
god følelse å vite at man har en omgangskrets i ryggen når man 
bor i utlandet. Fordi vi har så sterk tilknytning til kirken var det 
naturlig for oss, når vi ønsket å gifte oss og døpe barna, at vi 
gjorde det her.  

Når man kommer til en ny plass har man ikke så mange holde-
punkter, gjennom sjømannskirken får man nettopp det. Det kan 
gå opp og ned her i livet og det er flott å vite at det er en kirke 
som tar deg i mot, følger deg opp og er et sted man kan komme 
og prate med noen. 

Hva tenker du om fremtiden for sjømannskirken? 

-Jeg tenker at sjømannskirken er en viktig institusjon for nord-
menn i utlandet. Selv om det opprinnelig var et tilbud ment for 
sjøfolk, har tidene forandret seg og det er fortsatt mange nord-
menn i utlandet, men av andre grunner. Behovet for sjømanns-
kirken vil være der i fremtiden. Her blir de norske tradisjonene 
holdt i hevd, og det er et viktig tilbud for de som oppholder seg i 
utlandet over kortere eller lenger tid. Det å for eksempel få feire 
17. mai her har vært viktig for oss, og det er flott at man kan 
gjøre det selv om man bor i et annet land. 

Vi på Sjømannskirken i Houston ønsker å takke Lene for den 
supre frivillige innsatsen hun legger ned på mange områder og 
setter stor pris på alt det hun og familien bidrar med. 
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Vi i staben ved Sjømannskirken i Houston ønsker å vise at vi 
setter pris på alle våre fantastiske frivillige medarbeidere – og 
samtidig feire alt det flotte som vi får til sammen! Festen er satt 
til torsdag 1.februar 2018, så sett av datoen allerede nå!  

Det blir en trivelig kveld med variert program og god bevert-
ning. Alle frivillige er hjertelig velkomne, ikke sett spørsmåls-

tegn ved om du «har gjort nok», for 
det har du! Alle er like viktige og din 
innsats er utrolig verdifull. Det had-
de rett og slett ikke vært mulig å 
drive Sjømannskirken i Houston slik 
vi gjør i dag uten våre frivillige. 

Tusen, tusen takk skal du ha - og 
hjertelig velkommen på frivillighets-
fest! 

Frivillighetsfest 2018 

Det nye kirkestyret var samlet da utenlandssjef Jan Tommy Fosse var på besøk i Houston i oktober. 

Frivillighet 

Nytt kirkestyremedlem 
7. september 2017 ble nytt kirkestyremedlem oppnevnt av generalsekre-
tær Ørnulf Steen etter forslag fra kirkestyret i Houston. Hun heter Kari 
Anne Lien og har allerede gjort en stor innsats innen barne- og ungdoms-
arbeidet for kirka. Sjømannskirken i Houston ønsker Kari Anne hjertelig 
velkommen og ser fram til samarbeidet. Hun er valgt inn som erstatter for 
Eilin Lundanes, som reiste tilbake til Norge med familien i sommer. Kari 
Anne er valgt inn i kirkestyret fram til neste årsmøte for menigheten, vå-
ren 2018.  

Velkommen Kari Anne! 

Skrevet av: Ann-Katrin Knudsen 

Skrevet av: Torhild Viste 
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Redigert av: Terje Odden 

Dåp 

 
Glimt fra 

kirkeboken 

Henrik Boman Huffman ble døpt i 
Sjømannskirken i Houston søndag 15. 
oktober 2017. Foreldre er Charlotte 
Boman og Jack Taylor Huffman. Sjø-
mannsprest Torhild Viste til høyre. 

3. desember: kl 11:00  SuperSØNDAG m/juleverksted 

17. desember:  Vi synger julen inn 

24. desember:  Julaften-gudstjeneste, kl.12.00 og 14.00 

24. desember: Julaften på kirka: kl 17.00. Har du ingen å feire jul med? Ikke sitt hjemme alene på 
julaften! Hjertelig velkommen 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. 

25. desember:  Høytidsgudstjeneste 

27.-28. januar:  Tårnagenthelg (7-9 år) 

1. februar:  Frivillighetsfest 

Tirsdager:  Familiedag i Katy: 5. desember, 16. januar, 30. januar.  

Onsdager:  Onsdagsforum: 6. desember, 7. februar, 7. mars, 4. april og 6. juni. 

Fredag:  Tweens 1. desember 

Vi har åpen kirke onsdag til fredag, kl 12:00 – 16:00. Alle lørdager er det lørdagsgrøt og 
åpen  kirke, kl 10:00 – 16:00, og hver søndag er det gudstjeneste og kirkelunsj, kl 11:00 - 
15:00.  

MERK: Unntaket er nyttårshelgen, det blir ikke gudstjeneste og kirken er stengt, men noen 
vil ha telefonvakt og det er mulig å ringe kirka.  

For mer utfyllende informasjon om innhold og tidspunkt, samt oppdateringer om eventuelle 
endringer, følg med på våre hjemmesider, på Facebook eller ring kirken på telefon (281)998-
8366. 

Viktige datoer jula 2017/nyåret 2018  

Alexander Chiemeka Johansen ble døpt i 
Sjømannskirken i Houston søndag 29. 
oktober 2017. Foreldre er Chinekwu 
Nkechinyelu Onyesoh og Bent Johansen. 
Sjømannsprest Torhild Viste til venstre. 

Gustaf August Rabe ble døpt i Sjømanns-
kirken i Houston søndag 4. november 
2017. Foreldre er Jeanette Schwagerman 
Rabe og Gustaf Per Olof Rabe. Sjømanns-
prest Robert Knudsen forrettet dåpen 
(ikke på bildet). 
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«Herre, lær oss å telle våre dager, så vi kan få visdom i hjer-
tet.» (Salme 90). 

Allehelgenssøndag 5.november ble det som vanlig tent lys for 
de som er meldt døde til Sjømannskirken siden forrige Allehel-
gen.  

Fra New Orleans: 

Thomas «Tom» W. Jacobsen født 18.03.35, død 15.01.17 

Ragni Helene Kleven, født 30.12.66, død 11.03.17      

Fra Houston: 

Robert Fløholm, født 05.05.53, død 17.01.17 

Unni Foss, født 14.08.33, død 30.05.17 

Ivar Johan Berg, født 21.10.36, død 28.09.17 

Egil Petter Maasø, født 19.09.33, død 14.10.17 

 

Allehelgen 

 

Siden sist 

Under gudstjenesten bidro årets konfirmanter til at det ble en 
flott gudstjeneste, ikke minst gjennom bønnevandringen de 
hadde laget. Etter at lysene var tent for Tom, Ragni, Robert, 
Unni, Ivar og Egil, kunne alle som ville tenne sine egne lys, 
skrive bønnelapper, legge en stein ved korsfoten som et symbol 
på en byrde en bærer på, eller minnes dåpens gave ved døpe-
fonten. Takk til alle som bidro til at det ble en fin gudstjeneste 
også denne Allehelgenssøndagen.  

 

Unni Foss til minne 

Redigert av: Terje Odden 

Gjennom besøkstjenesten kom vi i Sjømannskirken for et par år 
siden i kontakt med Unni Foss, og flere av oss hadde gleden av å 
bli kjent med henne. Unni fortalte levende om det livet hun had-
de levd, som i korte trekk vil bli gjenfortalt her. 

Unni (f. Holmsen) ble født i Bekkestua, Bærum i 1933. Hun gikk 
på radioskole i Arendal og ble uteksaminert som verdens yngste 
telegrafist, noe til og med en australsk avis rapporterte om. I en 
alder av 19 år reiste hun til sjøs og jobbet som telegrafist på uli-

ke skip, stort sett i Nord-Amerika. Hun gikk i land i New 
Orleans, og da tiden egentlig var inne for å returnere til 
Norge bestemte hun seg for å heller bli i USA. Hun giftet 
seg med det hun selv sa var en meget kjekk norsk-
amerikaner, som også gikk god for henne da amerikans-
ke myndigheter egentlig ville sende henne ut av landet. 
Hun fikk senere oppholdstillatelse og tilbrakte resten av 
sitt liv i USA. I New Orleans fikk hun jobb for FAA som 
Air Traffic Controller, noe hun jobbet med i over 30 år, i 
ulike byer. Da hun ble skilt fra sin mann, flyttet hun en 
periode til New York og fortalte blant annet om den 
gangen hun traff Joan Rivers på et utested, en dame hun 
for øvrig syntes bannet for mye, så det ble med det ene 
møtet. Hun fikk nyss om at de trengte noen til FAA i 
Houston, tok en telefon og ble ansatt umiddelbart. Hun 
flyttet til Houston i 1965, stedet som ble hennes hjem 
resten av livet. Hun giftet seg på ny, men skilte seg også 
på ny. Etter at hun ble pensjonist på 90-tallet flyttet hun 
til et avsidesliggende sted, med stort sett skog rundt seg 

og få naboer. Det var et stille og rolig liv omringet med hest, 
hund og katter, slik hun ville ha det.   

Ansatte ved sjømannskirken fulgte Unni frem til det siste. Vi 
fikk lov til å bety noe for henne da hun ikke hadde noen gjenle-
vende nære slektninger igjen og var langt borte fra sitt kjære 
Norge. Unni gikk bort den 30.mai 2017 etter en tids sykdom. 
Hun vil bli husket som en sterk, livsglad person, alltid med en 
morsomhet på lur, selv når ting var vanskelig. 

Skrevet av: Ann-Katrin Knudsen  
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Rudi Lechner's Restaurant 
Menyen har det du forventer av en tysk restaurant, med både 
schnitzel, wurst, sauerkraut og spaetzle, men også noen overras-
kelser som laks og krabbekaker. Et av mine kriterier for å vurde-
re en tysk restaurant er om de har Schweinshaxe på menyen, og 
det fant vi her! For de som ikke kjenner denne retten, er det 
svineknoke som først er kokt eller dampet i flere timer, deretter 
grillet slik at svoren blir sprø. Dette er ikke slankemat, og de 
advarer også at det er opptil en time å vente, eller du kan bestil-
le dagen før. Vi hadde god tid, og hadde fått noe å drikke og 
tygge på mens vi ventet, så vi tok sjansen. 

Her er nok en av fordelene med å være tidlig ute, for allerede 
etter 20-30 minutter kom hovedretten! Vi angret umiddelbart 
på at vi hadde bestilt en hver; her var det mer enn nok mat til en 
hel familie og vel så det! Retten serveres veldig enkelt, med litt 
surkål, rødkål og noen potetbiter til pynt, for her er det kjøttet 
som teller! Bildet lyver ikke; det må være minst ett kilo kjøtt per 
porsjon … Vi gjorde så godt vi kunne, men det vistes knapt at vi 
hadde spist da vi måtte legge ned bestikket og erkjenne at slaget 
var tapt. Smaken var upåklagelig, men om jeg skal være pirkete 
kunne svoren vært enda sprøere.  

Lokalet fyltes opp etter hvert, og ut fra hva vi kunne se var det 
rikelige porsjoner samme hva som ble bestilt. Jeg kommer gjer-
ne igjen for å prøve noen av de andre erketyske rettene. Men 
laksen og krabbekakene overlater jeg nok til andre å prøve! 

Skrevet av: Terje Odden 

 

Ut å spise 

 

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 for-
slag, og en kort begrunnelse. Eller skriv din egen anmeldelse! 

Houstons mangfold 
og utvalg av restau-
ranter er stort, og de 
fleste etniske grup-
per er representert. 
En ting jeg har sav-
net i mitt nærmiljø er 
en god tysk restau-
rant. Jeg benyttet 
derfor sjansen da jeg 
skulle møte en kame-
rat fra Norge til mid-
dag, og han bodde på 
et hotell i Westchase-
området. Stor var 

min glede da jeg oppdaget Rudi Lechner’s Restaurant på South 
Gessner, så vi bestemte oss for å prøve den. Dette var en tidlig 
lørdag ettermiddag, så lokalet var langt fra fullt da vi kom inn. 
Vi måtte naturlig-
vis starte med tysk 
øl og Pretzel, og 
begge falt i smak 
mens vi studerte 
menyen.  

I følge websida 
åpnet de allerede i 
1976, så dette er 
ingen nykommer i 
restaurantbran-
sjen. Hver helg er 
det levende mu-
sikk fra kl. 18, og 
da kan du risikere 
å oppleve både 
«lederhosen» og 
ompa-ompa-musikk! Lokalet er delt i flere smårom, så du kan 
sikkert be om bord langt borte fra musikken, men støyen ble 
aldri påtrengende selv om vi satt ganske nærme scenen. 
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Småplukk 

Redigert av: Terje Odden 

 Lederleir 

20. til 22.oktober var 
det ungdomslederleir 
ved Sjømannskirken i 
Houston. Ungdom-
mer i alderen 15 til 18 
år ble invitert til å 
komme fra hele Nord- 
og Sør-Amerika. 11 
flotte ungdommer 
meldte seg på leiren, 
som for øvrig er den 
første av sitt slag i 
Amerika. Det ble en 
helg med lek, moro, 
sosialt og åndelig 
felleskap, og under-
visning gitt av utenlandssjef Jan Tommy Fosse, kapellan 
Ellen Marie Skillingstad (New York), kapellan Hanne 
Marie Frostlid (Miami) - samt Houstons egne tros-
opplærer Pål Møll Abra-
hamsen og kapellan Ro-
bert Knudsen. Ungdomme-
ne bidro også under guds-
tjenesten på Texas-dagen 
den 22. oktober. 

 

Siden sist 

Lys Våken 

Konfirmanter 2018 

Søndag 8. oktober markerte begynnelsen på et nytt konfirmantår 
med presentasjon av nytt konfirmantkull. F.v. Tuva Karlsen, Oline 
Reitan, Thea Maria Bruno, Oliver Hagevik og Isabel Elena Ras-
mussen. Til høyre på bildet ser man konfirmantlederne Marie Dal-
set Gulstad og Elias Johnsen.  
På bildet savner vi konfirmant Peter Dalset Gulstad og vi har også 
med oss Emma Alessandra Gjester, Ida Cecilie Sørbø og Isak Kalle-
stad Mandal som nettkonfirmanter tilknyttet Sjømannskirken i 
Houston. Vi her ved Sjømannskirken i Houston lover å gjøre vårt 
ytterste for at dette skal bli et givende, lærerikt og ikke minst kjem-
pegøy konfirmantår. Vi har et kjempeflott kull med konfirmanter. 
Ha dem gjerne med i tanker og bønner i det kommende året.  

Supersøndag 

Søndag 10. september var det tid for Kick-
Off og høstens første Supersøndag. Over 
100 mennesker tok turen til Sjømannskir-
ken. Det var familiegudstjeneste, barbecue, 
samt mye lek og moro – man fikk til og med 
muligheten til å ta svømmeknappen. 
Mange gav uttrykk for at det var godt å 
kunne samles på kjerka etter Harvey.  
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Stasjonsbesøk 

Rekefest 

 

Siden sist 

20.-27. oktober var utenlandssjef fra sjømannskirkens hovedkontor på besøk 
her i Houston. Jan Tommy Fosse som startet sin karriere i Sjømannskirken 
nettopp som sjømannsprest her i Houston, satte pris på å få komme tilbake 
hit, og fikk møte mange mennesker disse dagene. Lørdag var han sammen 
med besøkende på kirken, samt møtte ungdommene på Ungdomsleiren der 
han også underviste om å være leder. Søndagen fikk han med seg Texas-
dagen på kirka og onsdag fikk han et møte med generalkonsulatet, som er en 
av Sjømannskirkens viktige samarbeidspartnere. I tillegg hadde Jan Tommy 
formelle og uformelle møter med kirkens stab, kirkestyre og kirkestyrets le-
der om økonomi, vedlikehold og ivaretakelse av kirkebygg og om strategier 
for framtiden. Den siste dagen reiste Jan Tommy og daglig leder Torhild til 
New Orleans og møtte ledelsen av The Scandinavian Jazz Church and Cul-
tural Center der. Det ble mange flotte, nyttige og intense dager sammen med 
Jan Tommy denne uken, takk for besøket og velkommen tilbake «hjem» til 
Houston!  

 

 

Fredag 29. september var det endelig klart for høstens rekefest. 
På grunn av forsinkelse i leveringen måtte festen utsettes et par 
uker, men det var vel verdt å vente på! Salen var fullsatt, og vi 
hadde også besøk av et band som hadde sin debut: Filip and the 
Late Bloomers! 
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Fra New Orleans 

Redigert av: Terje Odden 

The Scandinavian Jazz Church and Cultural Center i New Or-
leans holder dørene åpne hver dag fra kl.10, bortsett fra torsdag. 
Kirken tilbyr kaffe og sosiale arrangement, en hverdagsgudstje-
neste onsdag og gudstjenester de fleste søndager. Sjømannskir-
ken har normalt en norsk gudstjeneste hver 3. søndag i måne-
den, mens den første søndagen i 
måneden er det en jazzgudstje-
neste. Alle gudstjenester begyn-
ner kl. 11.00. Det er en ny ame-
rikansk fast prest, han heter 
John Ramsey og er lutheraner. 
Iblant er det også andre prester 
som har gudstjenester.  

Husk at om du er på besøk i 
New Orleans så kan du bo på 
gjestehuset, kirka leier ut både 
leiligheter og enkeltrom. Vær 
gjerne tidlig ute med å bestille i 
festival-tider.  

 

E-mail adresse til kirken i New 
Orleans er :Admin@jazzchurch.us 

Telefon 504-525-3602 

Åpningstider er: 

Mandag til onsdag 10-17 

Torsdag stengt 

Fredag 10-19 

Lørdag 10-17 

Søndag 10-16.  

14. og 15 oktober var Sjømannskir-
ken igjen til stede på Scandinavian 
Jazz Church i New Orleans. Vi had-
de familiegudstjeneste på norsk på søndagen. Etterpå var det 
aktiviteter for ungene. Denne gangen fikk alle som ønsket mu-
lighet til å ta svømmeknappen. På bildene ser en noen av de 
stolte deltakerne. 

 

Siden sist 

Texas-dag 22. oktober 
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I 21. etasje i et kontorbygg nær Gal-
leria, møter jeg Niels Heldre. Niels 
er General Manager på OHT sitt 
kontor her i byen. Han er gift med 
Teena, og sammen har de barna 
Daniel (7) og  Nicola (4).  

-Fortell litt om hvordan det var for 
dere å komme til Houston? 

-Det har vært veldig spennende. Jeg 
kom her for nesten tre år siden sam-
men med familien, for å starte kon-
tor for OHT her i byen. Det har vært 

veldig kjekt. Jeg likte å komme et sted der vi startet på bar bak-
ke. Houston er erke-amerikansk, noe vi synes har vært veldig 
gøy i seg selv. Dette er også et fint sted å bo og arbeide. Vi har 
fortsatt hus hjemme i Oslo, men det er veldig sammensveisende 
for oss som familie å reise ut sammen for en periode. 

-Hvordan har det vært å starte opp kontor her borte? 

-Det har vært både viktig og kjekt for OHT. En av tingene vi gjør 
er riggtransport, og mange av de største kundene våre holder til 
her i Houston. Ved å være til stede her i byen har vi fått et nett-
verk av gode kunder, noe som gir oss mer business. OTC er også 
viktig for oss, og det er en arena vi satser mye på, og som vi ser 
gir resultater. 

OHT eies av Arne Blystad-gruppen og er eneste norskeide aktør 
innen et veldig spesialisert transportmarked. De har fem båter i 
flåten, og kan transportere veldig krevende og overdimensjoner-
te laster som offshore rigger, flytedokker, boligmoduler til platt-
former, fundament til vindmøller og andre skip. Dette er trans-
porter som ofte krever mye planlegging, engineering og indivi-
duell tilpassing. 

-Det virker som dere gjør det bra i et tøft marked. Hva er det 
som gjør at dere lykkes? 

-Vi har i alle år hatt fokus på å løse kundens problemer. Vi er 
populære fordi vi gjør det vi skal gjøre, til avtalt tid. Kundene 
våre i oljebransjen setter også pris på det de kaller safety and 

dependability. Vi har hatt 
lite uhell i jobbene vi gjør, 
og skipene våre har ruti-
nerte mannskap som vet 
hva de gjør. Organisasjo-
nen vår er svært kostnads-
effektiv sammenlignet 
med flere av konkurrente-
ne våre.  

Neste sommer starter et 
nytt kapittel i livet til Niels og familien. Da reiser de til Dubai 
hvor han skal starte nytt kontor for OHT. Firmaet fortsetter i 
Houston, men får da ny General Manager. 

-Hvordan er det å flytte til et nytt land og en ny kultur? 

-Det blir selvsagt en ny utfordring. Det blir en annerledes busi-
ness-kultur å forholde seg til, men Teena og jeg tror det blir en 
fantastisk erfaring!! For oss som familie blir det godt å komme 
nærmere Norge og Australia. Teena er fra Australia og har sin 
familie der. Målet vårt på sikt er å komme tilbake til Oslo. Vi har 
et hus der, og jeg gleder meg til å pusse det opp og flytte inn der 
igjen. 

Niels og OHT er en viktig partner for Sjømannskirken, både i 
Norge og her i Houston. Rederiet støtter Sjømannskirken sen-
tralt, men de har også støttet oss her i byen. Da kjøleskapet i 
butikken på kirken nylig brøt sammen, sa Niels og OHT seg vil-
lige til kjøpe nytt skap. 

-Hva er ditt forhold til Sjømannskirken, og hvorfor sa du ja til å 
støtte oss tidligere i høst? 

-Sjømannskirken er omtrent det første stedet vi oppsøkte da vi 
kom til Houston. Det betyr ikke så mye om en er kristen eller 
ikke, kirken er uansett et samlingspunkt for oss nordmenn i 
utlandet. Vi har vært innom kirken med jevne mellomrom i de 
årene vi har bodd i byen. Det er alltid hyggelig å treffe andre 
nordmenn. I tillegg har Teena vært med som frivillig både på 
julemarkedet og OTC. Det å støtte Sjømannskirken her i byen 
blir omtrent som å støtte den sosiale felleskassa. Derfor var det 
enkelt å si ja da Sjømannskirken tok kontakt. 

Sjømannskirken er svært takknemlig for OHT sitt bidrag. Det 
var viktig for oss å få nytt kjøleskap på plass før årets julemar-
ked. Både Niels, Teena og ungene kommer til å bli savnet når de 
neste sommer setter kursen mot Dubai. Vi ønsker både dem og 
OHT lykke til videre. 

Offshore Heavy Transport  

Bedrift 
Skrevet av: Øystein Lima Braut 
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Redigert av: Terje Odden 

 

Julemarked  

Siden sist 

 

Tusen takk! 
Tusen takk til alle frivillige som ha
for at julemarkedet 2017 ble så fan
fornøyd med resultatet. Vi hadde l
og fredagen var det veldig trangt om
sen takk også til alle som kom inno
i Houston med å kjøpe så mange av
varene forsinket, så vi har fremdel
kommen innom!  

Julehilsen fra   
Alle i staben i Sjømannskirken i Ho
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ar brukt så mange timer og dager 
ntastisk flott!  Kirken er kjempe-

ike mange besøkende som i fjor, 
m plassen de første timene! Tu-

om og har støttet Sjømannskirken 
v produktene. I år var noen av 
les en god del varer for salg. Vel-

ouston 
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Skrevet av: Terje Odden 

Harvey—frivillighet 

Idet forrige nummer av Texas Nytt skulle gå i trykken, fikk 
Houston besøk. Ikke en uventet, men derimot ubedt og ganske 
så uønsket gjest. Jeg sikter naturligvis til Harvey, som dumpet 
over 50 tommer med regn over store områder i løpet av noen 
dager. Vi skal ikke dvele mer med ødeleggelsene, selv om vi vet 
at mange fortsatt ikke har fått flytte hjem, og ødeleggelsene vil 
sette spor i mange år framover, både økonomisk og psykisk. 

Siden dette nummeret av bladet handler om frivillighet, vil vi 
derfor fokusere på det positive, hvordan byens innbyggere kom 
sammen og sørget for at katastrofen fikk langt mindre omfang 
enn den kunne ha fått. Her er noe av det vi vil huske best om 
frivilligheten i Houston: 

I løpet av kort tid var flere shelter åpnet, og allerede etter to 
dager gikk de ut og sa at de ikke trengte mer frivillig helseperso-

nell. George R. Brown var det største shelteret i byen, 
men snart måtte de åpne mottak av donasjoner på BBVA 
Compass Stadium; det var ikke plass i shelteret. Neste dag 
gikk det ut melding om at nå trengte de ikke flere «non-
perishable» donasjoner. 

Jeg hørte om flere som sto lenge i kø for å levere donasjo-
ner! 

Flere frivillige ble avvist fordi de ikke trengte flere folk. 

På KPRC så vi Lester Holt intervjuet et team med vann-
scootere som dro inn i et nabolag og hentet ut folk som 
var innestengt; når han spurte hvem de jobbet for, svarte 

de at det bare var noen venner som hadde kommet sammen og 
funnet ut de kunne hjelpe. 

Mot slutten av den første uka så vi TV-bilder av innfartsveiene 
inn til Houston. Der sto trailere på rekke og rad i kø med forsy-
ninger til butikker og donasjoner, som bare ventet på at veiene 
kunne åpne igjen. 

«Min» Kroger var stengt i et par dager, ikke fordi de var over-
svømt, men de fikk ikke inn forsyninger, og de ansatte kom seg 
ikke fram. Men så snart veiene var farbare, ble butikken åpnet, 
med bare noen få tomme hyller. 

Harvey vil bli husket som den dyreste stormen i Texas’ historie, 
men la oss ikke glemme at den også viste oss at frivilligheten er 
stor, og texanere trår til og hjelper hverandre når det trengs.  

 

Frivillighet 

I-10 og Kimberley ln.—før og under Harvey. Foto: Per Bergstøl 
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Frivillighetsgave 
Gave fra American Chamber of Commerce in Norway! 

 American Chamber of Commerce in Norway (AMCHAM) ved 
Project & Communications 
Consultant Didrik Ottesen 
har fortalt kirken den gle-
delige nyhet at de vil gi 
gaven fra sin fundraisings-
middag 15. november til 
norske Harvey- rammede i 
Houston-området. Der-
som du kjenner noen som 
kan trenge et økonomisk 
løft i opp-ryddingsarbeidet 
etter Harvey, ta kontakt 
med Sjømannskirken in-
nen utgangen av året. I 
januar vil vi fordele midle-
ne som kommer til dem 
som søker om dette.  

Vår utsendte medarbeider 
på Grand Hotell i Dram-
men, Jan Stellef Rønning-
en holdt en tale på vegne 

av Sjømannskirken i Houston og fortalte etter festmiddagen 

følgende: 

Det var ca. 200 fremmøtte på fundraisings-middagen, og en 
fransk kokk sørget for at alle fikk servert en fantastisk «turkey 
dinner». Premier var donert av bedrifter og loddsalget ble betalt 
med cash, Vipps eller kort. Jason Turflinger ledet kvelden. Jan 
Stellef snakket med mange på festen som har besøkt Sjømanns-
kirken her i Pasadena. Resultatet? Det fortelles at det kom inn 
kr. 75 000 ved rafflesalget, kr. 3000 mer enn i fjor.  

Tusen, tusen takk til alle frivillige hjelpere også i Norge for den-
ne fantastiske gaven! Og til Jan Stellef som representerte Sjø-
mannskirken i Houston så godt og har sendt tekst og bilder! 

For mer informasjon; følg med på våre internettsider og ukes-
mail! 

Michael Klem fra Fast Accounting er Treasurer i AMCHAM, 
her med Helle Klem som jobber i Utenriksdepartementet,  Jan 
Stellef Rønningen (i midten) er ansatt i Sjømannskirken. 

 

Frivillighet 

Jan Stellef Rønningen og Jason 
Turflinger 

Isabelle Johannesen teller penger! 

Didrik Ottesen og Jason Turflinger 

Skrevet av: Torhild Viste 
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Kilimanjaro 

 

Reisebrev 
Skrevet av: Ingar Mork 

Utsikt  mot Mount Kenya 

Clean Water Climb, Mt. Kilimanjaro Tanzania og Mala-
wi, Juli 2017. 

Sommeren 2016 besteg min kone Sandra Pikes Peak i Colorado. 
Turen var organisert av organisasjonen Child Legacy Internatio-
nal, og var en del av en kampanje for å samle inn penger som 
uavkortet gikk til organisasjonens arbeid med å pumpe opp rent 
vann til lokalbefolkningen i Malawi. I desember 2016 fikk hun 
derfor spørsmål om hun, sammen med meg, ville bli med på en 

ny innsamlingstur. Denne gang var det Afrikas høyeste fjell, 
Kilimanjaro, som skulle bestiges. Målet var å samle inn totalt 
$5000, som skulle gå til reparasjon av vannpumper. Først var vi 
begge litt skeptiske, Kilimanjaro er 5149 meter høyt, og vi har 
en sønn på fire år som ikke kunne være med. Etter litt diskusjon 
tok vi en beslutning vi aldri vil angre på. La oss begge gjøre det-
te, la oss til sammen samle inn $10000. Noe som vil dekke re-
parasjon av 8 defekte vannpumper, som hver for seg gir friskt 
rent drikkevann til en hel landsby. Sønnen vår kunne få bo hos 
foreldrene til Sandra de ukene vi var borte, noe som var en stor 
trygghet for oss. 
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Trening og forberedelse 

Etter flere måneder med trening, innsamling av penger, pug-
ging av bibelvers og innkjøp av fjellutstyr, var det endelig klart 
for avreise. Den 28. juni 2017 satte vi kursen mot Afrika. 

Gruppen ble ledet 
av Mike Navolio 
som er en av de 
flotteste mennes-
kene jeg kjenner. 
En dedikert kris-
ten og ildsjel med 
et stort hjerte. Det 
å få tilbringe tre 
uker med Mike var 
et privilegium og 
en opplevelse jeg 
ikke ville vært 
foruten. Hvert 
måltid ble startet 
med en kort bønn, 
og hver kveld ville 
Mike spørre om 
noen hadde noe 
spesielt på hjertet 
som de ville dele. 
Han hadde en fin 

måte å samle oss på, og det var godt å snakke om det man had-
de på hjertet, spesielt etter noen dager i fjellet. 

Safari og transport til foten av fjellet 

Dagen etter ankomst i Moshi, Tanzania, la vi ut på en seks ti-
mers biltur til Ngorongoro-krateret som er hjemmet til 25 000 
ville dyr. Dette var en flott safari, og på grunn av høydeforskjel-
len var dette også en viktig del av å bli akklimatisert til høyere 
terreng. Vi delte oss opp mellom 2 Toyota Land Cruisere, begge 
var i stand til å løfte opp taket slik at vi kunne reise oss opp og 
se dyrene bedre. 

På veien fra Moshi til krateret løftet skyene seg, og vi kunne se 
toppen av Kilimanjaro. Det ble helt stille i bilen. Jeg tror vi for 
første gang innså hva vi hadde begitt oss ut på. Jeg må si det var 
en del følelser som rørte seg. Jeg har tilbragt mye tid i Jotunhei-
men, Geiranger, Trollstigen og de Sveitsiske Alper. Men dette 
fjellet var helt enormt.  

Til sammenligning; fra Geirangerfjorden og opp til Dalsnibba er 
det en høydeforskjell på 1476 meter. Fra Moshi, som ligger på 
ca 750 meter, og opp til toppen er Kilimanjaro 3.5 ganger så 
høyt som Dalsnibba. Men det skal sies at selv om fjellet er høyt, 
så er det helt klart overkommelig. Turen vi var med på, var en 

åttedagers tur, via den populære Lemosho-
ruta. Ruta er lagt opp slik at en gradvis blir 
akklimatisert over seks dager, og tidlig mor-
gen på dag syv, når en toppen. Det var en 
fottur, og involverte ikke klatreutstyr. Dette 
er noe de aller fleste kan gjøre om man inn-
stiller seg på å klare det. 

Etter en flott dag med safari, beveget vi oss 
langsomt gjennom krateret, og tilbake til 
hotellet i Moshi, for å gjøre oss klare til den 
åtte dager lange fotturen til toppen av Afrika. 

Fotturen til toppen av Kilimanjaro 

Mandag 3. juli startet den åtte dager lange 
fotturen. 

Det var mange høydepunkter på vei opp. Ett 
av de store var da vi for første gang siden 
turen startet, så hele fjellet på dag to av be-
stigningen. Fjellet så enormt ut, og det var 
veldig greit å ta en dag av gangen. Et annet 
høydepunkt var da vi uvitende passerte Har-
rison Ford, Callista Flockhart, og deres sønn 

på dag tre.  

Det var også fantastisk da vi på dag fem besteg Barranco Wall 
og fikk sett solnedgangen fra Karanga Camp. Dette var en flott 
dag for akklimatisering. 

 Den 6. dagen ankom vi Base Camp cirka klokken 15.00. Da 
begynte det å bli alvor, og like før midnatt samme dag, startet 

Dag én: Gruppebilde 

Utsikt fra teltleiren 
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Reisebrev 

en 7-8 timers intens bratt tur opp til toppen 
av Kilimanjaro. 

 Gruppa gjorde det meget bra, 13 av 14 klat-
rere kom seg helt opp. Den eneste som ikke 
nådde toppen, gjorde det også veldig bra. 
Hun kom seg til 15 200 fot to ganger på 
turen, men «Summit Night» ble litt i det 
meste laget. Fjellet, som er på 19 341 fot / 
5895 meter, er Afrikas høyeste fjell, og ver-
dens høyeste frittstående fjell. Dette 
var veldig moro, det tøffeste vi noen gang 
har gjort, og verdt hver eneste kalori på 
veien.  

 Etter at vi nådde toppen, returnerte vi til 
Kosovo Camp på 16000 fot. Der var det 
cirka en times blund i teltet, etterfulgt av 
lunsj, før vi startet nedstigningen til Millen-
nium Camp på 12450 fot/ 3794 meter. 

På dag åtte forlot vi Millennium Camp og 
gikk gjennom en flott regnskog ned til Mweka Gate på 5400 
fot / 1645 meter. Det var vanskelig å forestille seg at 24 timer 
tidligere var vi 10000 fot høyere. 

 Etter å har returnert til Moshi ble det en avslappende dag med 
souvenirshopping og veldig god pizza på Union Cafe. Der hadde 
vi en flott feiring med guidene våre og alle de andre som hjalp 
oss på turen.  

 

 MALAWI 

Tidlig morgen, dagen etter fløy vi til Malawi, et av verdens fat-
tigste land, hvor Child Legacy gjør et flott og meget effektivt 
arbeid. De har sykehus med fødestue, Tilapia-oppdrett, hønse-
hus med eggproduksjon, og de dyrker flere forskjellige typer 
grønnsaker. Det som gjør dette prosjektet forskjellig fra det 
mange andre organisasjoner gjør, er at lokalbefolkningen hjel-
per til. Hele området er drevet av sol- og vindenergi, noe som 
gjør de helt selvstendige.   

Så hvorfor samler vi inn penger til rent 
vann i Malawi? Svaret er enkelt: Mala-
wi er verdens fattigste land og trenger 
desperat vår hjelp. Vi samler inn peng-
er for å skaffe rent drikkevann til avsi-
desliggende landsbyer og skoler, men 
også for å snakke med dem om hygiene, 
samt forkynne Guds ord til de som øns-
ker å lytte.  

Vi tilbragte fire netter hos Child Le-
gacy’s Sustainability Project Site. Vi 
hadde tre fulle dager der vi hjalp til 
med prosjekter. 

 Vi besøkte blant annet en nærliggende 
landsby som hadde en vannbrønn der 
pumpa ikke hadde virket på over ett år. 
Det var veldig trist å se hvor lite de had-
de, men det var desto kjekkere å se 
hvor glade de tross alt var. Vi delte oss 
opp, halvparten hjalp de profesjonelle 
fra Child Legacy med å reparere selve 
pumpa. Resten av gruppa fortalte histo-
rier fra bibelen til lokalbefolkningen, 

Endelig på toppen! 
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mens en av de ansatte oversatte.  

Det var en fantastisk opplevelse å 
reise fra landsby til landsby. Kvinner 
og barn løp etter bilene, og de sang 
og danset da vi forlot landsbyen. 
Hele opplevelsen var helt utrolig. 
Når jeg trodde jeg hadde sett alt i de 
to første landsbyene, kom vi til 
landsbyen Sikalenje. Høydepunktet 
der var da titalls knelte og aksepterte 
Jesus, mens rent vann strømmet ut 
av pumpa. Jeg følte meg vel-
dig privilegert som fikk være med på 
dette. Takk til Mike og Child Legacy, 
det er dette Child Legacy gjør hver 
eneste dag. 

Mike spurte i samme landsbyen om 
noen ønsket å bli bedt for. En ung 
muslimsk dame kom opp og spurte 
om han kunne be for øynene hennes, 
det så ut som hun hadde grå stær. 
Mike ba for henne i Jesu navn og ba 
henne gå til klinikken til Child Le-
gacy bare noen få kilometer unna. 

Den siste dagen i Malawi tilbragte vi 
ved å male den nye fløyen av føde-
stua på Child Legacy. Mens vi malte, besøkte Mike tre geologer 
fra Oklahoma State University som evaluerer potensialet til 
grunnvannet på Child Legacy sitt område.  

Mike jobber til daglig som geolog og fysiker, så det var moro for 
han å få slå på stålplata for å generere seismiske signaler. Dette 
prosjektet er sponset gjennom bidrag fra flere av klatrernes ar-
beidsgivere. Det er veldig moro å se. 86% av det som gis til 
Child Legacy generelt går til selve prosjektet. Dette er meget 
sjeldent. Av det som gis til Clean Water Climb, går 100% helt 

uavkortet til å reparere brønner. Man kan sponse en brønn og gi 
vann til en hel landsby i årevis for kun $1250. 

Vi forlot Malawi søndag morgen, men den siste aktiviteten var å 
få delta på gudstjeneste i Child Legacy-kirken som nok er den 
eneste kirken i Sub-Sahara Afrika som driftes av 100% solener-
gi.  

 Så utrolig mye skjedde på 20 dager, dette er den flotteste opple-
velsen jeg og Sandra noen gang har hatt.  

Minnene varer evig, men dette var en tur man øns-
ket aldri skulle ta slutt. 

Sandra og jeg vil rette en stor takk til Sjømannskir-
ken i Houston. Da de hørte om turen vår og formå-
let med turen, var de raske med å spørre hvordan 
de kunne gi penger til formålet. De arrangerte inn-
samling på vegne av oss, og to helger på rad gav de 
inntektene fra matsalget til Child Legacy Interna-
tional og Clean Water Climb. Tusen Takk! 

Dersom du ønsker å gi til formålet vårt kan du bru-
ke linken http://www.cleanwaterclimb.net/
kilimanjaro-team/sandra-ingar-mork/.  

Turen var helt utrolig på så mange måter. Vi fikk 
dele bibelvers med lokalbefolkningen i Malawi, 
mens rent drikkevann kom fossende ut av brønnen 
vi nettopp hadde reparert. Dette var en helt utrolig 
opplevelse. Kanskje dette innlegget vil motivere 
deg til å bli med på neste års tur? Ta gjerne kontakt 
via e-post ingarmork@gmail.com om du kunne 
tenkte deg å være med på neste års tur. 

Her er arbeidet i gang med å reparere en brønn 

Undervisning for barna i landsbyen 
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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. 
3-2017 

Vanskelig Sudoku  Lett Sudoku  

 
Sponsor-

avtaler 

Ny Sudoku 
Vanskelig Sudoku 

4 6 7 9 8 1 3 5 2 

8 1 5 6 2 3 7 4 9 

3 2 9 7 5 4 8 1 6 

5 3 6 1 7 2 9 8 4 

9 7 1 4 6 8 5 2 3 

2 4 8 5 3 9 1 6 7 

1 8 3 2 4 7 6 9 5 

7 5 2 8 9 6 4 3 1 

6 9 4 3 1 5 2 7 8 

6 5 9 7 3 2 1 8 4 

7 4 1 8 6 9 5 3 2 

8 2 3 1 4 5 6 9 7 

1 6 8 4 9 3 7 2 5 

4 9 2 5 7 8 3 6 1 

3 7 5 6 2 1 9 4 8 

2 1 6 9 5 4 8 7 3 

9 8 4 3 1 7 2 5 6 

5 3 7 2 8 6 4 1 9 

9      4 2         

6           7     

   1 5       4   

  8     7         

    7   3         

      1     4   7 

      2 1   9 6   

      3           

    3     5 8     
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GOLD 
Sponsor 

GOLD 
Sponsor 
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GOLD 
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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 

7      8 5   4 9 2 

  9             5 

5   4             

8 2 3   7         

      9       1   

  4   3 8 6 2     

3     2   9       

  6 7       5     

      7 6 5   3 1 
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