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Sjømannskirken er 35 år i mai, og det at den trenger vedlikehold 

er det ikke nødvendig å diskutere. Her gjelder det bare å brette 

opp ermer og finne måter å få gjort det som gjøres må! 13 frivil-

lige hjalp oss her på kirken på dugnadsdagen lørdag 13. januar, 

og flere frivillighetstimer har blitt gjennomført med både ansat-

te og «ikke-ansatte» både før og etter dette. Vår nye vaktmester 

har tatt tak i et ødelagt sprinkleranlegg, og i skrivende stund er 

dette snart helt fikset. Så snart vil blomster og planter få mer 

stabil vanning enn før! Ellers har husvegger blitt vasket og ren-

set, og treverk har blitt malt og trappetrinn fikset. Ikke alt som 

gjøres synes like godt, som det lille sakristi-rommet bak kirke-

rommet, det har aldri sett bedre ut. Det er nå nymalt, har or-

dentlig belysning og borte er hull både i gulv og i tak. Så alt det-

te arbeidet lover veldig godt for et år i vedlikeholdets tegn her 

på kirken i Pasadena. Og vi håper å vise fram en godt ivaretatt 

kirke på markeringen av kirken som 35-åring, lørdag 12. mai.  

Sjømannskirken trenger vedlikehold og trenger å tas vare på, 

men det gjør også vi mennesker. Kirken har nettopp fått feiret 

alle dere frivillige med en frivillighetsfest, og vi ønsker bare å bli 

bedre til å ta vare på dere! Uten dere hadde det ikke vært mange 

aktiviteter her og ikke mye liv. Og det er også dere som motive-

rer oss ansatte til en ekstra innsats, så vi håper dere vil fortsette 

å være med oss. Husk å si ifra om du ønsker en annen frivillig-

jobb enn den vi kommer på å spørre deg om, for vi vet ikke alltid 

Vedlikehold  

Skrevet av: Torhild Viste 

hva dere ønsker å være med på, så ikke nøl med å si ifra.  

Vi sang en egenlaget versjon av «Lean on me» på frivillighets-

festen, og slik er det, vi i staben trenger å lene oss på dere frivil-

lige, og så håper vi at både frivillige og dere som bor og lever her 

i Houston og Texas og områdene rundt, også kan lene dere på 

oss i kirken når dere har behov! Ikke nøl med å ta kontakt om vi 

kan være til hjelp på noe vis. 

Om dere kjenner noen som 

trenger at vi kommer på 

besøk, om dere ønsker et 

navn på bønnelisten vår, 

eller om dere ønsker en 

samtale, så er vi her for 

nettopp dere. Og vi bidrar 

gjerne med å markere en 

norsk nasjonaldag på din 

bedrift eller skip, eller vi kan 

komme på besøk med 

«Vaffelekspressen» til et 

arrangement nær deg.  

Vedlikehold handler om så 

mye, også om å ta vare på 

norske tradisjoner, kultur 

og språk. Og på samme vis 

som vedlikehold handler om 

dette og om relasjoner, så 

handler vedlikehold også 

om å ta vare på vår spiritua-

litet, på «sjela vår». Det kan 

være litt vanskelig å vite 

hvordan vi best kan ta vare 

på sjelen, men vi tror at det 

er like viktig som å ta vare 

på både bygninger og kropp. 

Derfor inviterer vi også til 

stunder til beste for sjelen i 

kirka, som stille stunder 

eller gudstjenester, til samtaler, til nattverd her eller hjemme 

hos syke, og også til mye moro og musikk og sang.   

Så derfor ønsker jeg deg som leser dette et godt nytt år med godt 

vedlikehold der du er. Og glem ikke vedlikeholdet av sjelen!  

Torhild, sjømannsprest 

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

Tanker i     

tiden 

Ny vaktmester Roy Johnsen arbeider med sprinkelanlegg, sammen med frivillig Gene Simms. 
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Kirkens adresse: 
The Norwegian Seamen's Church of Houston 

4309 Young Street,  
Pasadena, Texas 77504, USA 

 

Telefon: 281-998-8366 
 

Norsk IP-telefon: 53 50 99 44 
 

e-post:  
houston@sjomannskirken.no 

 

Hjemmeside:  
www.sjomannskirken.no/houston 

Veibeskrivelse til Sjømannskirken:  

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

 

Åpningstider:  
Ons, tor og fre:  12-16 

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 april 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: Torhild Viste 

I d
e

tte
 n

u
m
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e

r
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Redaksjonskomité for Texas Nytt: Torhild Viste, Robert Knud-

sen, Øystein Lima Braut og Terje  Odden. 

 

Redaktør for dette nummer: Terje Odden. 

Forsidebilde: Texas Nytt gjennom 50 år!  

Robert Knudsen  
Kapellan 
Mobil: +1 832 279 7977  
rkn@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. 

Roy Johnsen 
Vaktmester 
Mobil: +1 832 526 5275 
rjo@sjomannskirken.no 
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Deg å få skode  

Min salme 

Jeg har alltid vært glad i salmer, så da jeg ble spurt om å skrive 

om min favorittsalme i Texas Nytt, var det lett å takke ja. Ut-

fordringen ble å velge én blant alle de salmene som jeg er glad i. 

Jeg vokste opp med foreldre som tok meg med i kirken fra jeg 

var liten. Det jeg gledet meg mest til med å gå på gudstjeneste, 

var salmene og musikken, og den dag i dag betyr musikken og 

sangene mye for meg når jeg er i kirken. 

Min mor og mormor er nok likevel de som har gjort at jeg i dag 

har et så nært forhold til salmer. De har alltid sunget for meg og 

sammen med meg. Det sies at når man blir gammel og begynner 

å glemme og miste språk, så vil en likevel huske sanger man har 

lært som liten. De siste årene har min mormor bodd på alders-

hjem og det er ikke alle dager at praten går like lett, men det er 

alltid rom for å finne frem salmeboka og synge litt sammen.  

En av de tingene som fasinerer meg med salmer er at de ofte 

finnes på flere språk. Mine foreldre var misjonærer, og jeg var 

så heldig å få bo noen år i Kamerun i Vest-Afrika i min barn-

dom. I 1992 var vi to norske jenter som skulle konfirmeres i 

byen Ngaoundere. Vi hadde hatt vanlig norsk konfirmantunder-

visning og gudstjenesten skulle foregå på norsk. Den kamerune-

siske kirkepresidenten var også invitert til å være med på fei-

ringen og mens alle vi andre sang «Navnet Jesus» på norsk, 

sang han den på sitt eget språk.  

En av de salmene jeg har sterkest forhold til i dag er «Deg å få 

skode». Salmen ble skrevet i Irland på 700-tallet av ukjent for-

fatter og har en irsk folkemelodi. Den ble oversatt til engelsk i 

Jeg heter Maria Friestad Bergseth Sikkeland og kommer fra 

Klepp på Jæren. Jeg er gift med Lars Ole og vi har fire barn: 

Andreas, Jacob, Oskar og Emilie. Vi flyttet til Katy i august 

2017 og trives veldig godt her. Jeg er utdannet førskolelæ-

rer og har de siste årene jobbet i Vibå Musikk familiebarne-

hage på Klepp. Her i Houston er det alltid godt å komme til 

sjømannskirken og spesielt stas er det med supersøndag. 

Barna har også kost seg på Lys Våken og Tårnagenter og jeg 

synes det var veldig kjekt å få være med på julemarkedet før 

jul. 

Deg å få skode 

Deg å få skode er sæla å nå,  

Gud ver det syn som mitt hjarta vil sjå;  

ver du for tanken min dyraste skatt,  

ljoset som strålar ved dag og ved natt!  

Ver du min visdom, mi sanning og trøyst,  

tal du det levande ord med di røyst!  

Far, lat meg vera barn her hjå deg.  

Kom til meg, Herre, ja bu du i meg!  

Ver du i striden mitt skjold og mitt sverd;  

ver du det merket som syner mitt verd,  

livd for mi sjel, den tryggaste vakt;  

lyft meg mot himlen, du makt i mi makt!  

Rikdom og ære som menneske gjev,  

er ikkje meir enn den morknande vev.  

Du er min arv som varer til sist,  

himmelske konge, det veit eg for visst.  

Konge i æva, å lat du meg då  

sigrande inn i ditt rike få gå!  

Ver du mi tru, den vona eg ber  

til eg får skode din herlegdom der.  

Skrevet av: Maria Friestad Bergseth Sikkeland  

1905 og til norsk i 1978. Kombinasjon av flott melodi og mektig 

tekst, gjør at det alltid er både godt og flott og synge denne sal-

men. Spesielt glad er jeg i andre verset 

Ver du min visdom, mi sanning og trøyst, 

Tal du det levande ord med di røyst 

Far, lat meg vera barn her hjå deg. 

Kom til meg, Herre, ja, bu du i meg. 

Troen på en allmektig og kjærlig Gud har alltid vært viktig i mitt 

liv og jeg synes det er godt å ha tro på at det finnes en mening 

med livet mitt. Dette verset kommer jeg stadig vekk tilbake til 

som en bønn og et ønske, og nå kan det forhåpentligvis være til 

glede for leserne av Texas Nytt også. 
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Komle-kompe-klubb-raspeball... 

 Fra  

Sjømanns-

kirkens 

kjøkken 

Skrevet av: Åse Marie Braut 

Fra «Husmors sides» arkiv 

I anledning jubileet for Texas Nytt har 

jeg bladd gjennom endel blad.  Det 

har vært morsomt å se hva som har 

skjedd her på kirken opp igjennom 

tidene.  Det som slår meg er at mange 

av oppskriftene går igjen. Det er 

mange nummer som har oppskrift på 

boller, småkaker til jul, risgrøt og 

klassiske norske kaker.  Det er tydelig 

at det er viktig å holde norske tradi-

sjoner vedlike, og at vi stadig kommer 

tilbake til favorittene.  Kolonien for-

andres jo stadig og da gjør det ikke 

noe om man gjentar seg litt heller.  I 

dette nummeret har jeg valgt en opp-

skrift som stod i Texas Nytt for 15 år 

siden, og den kan godt gjentas nå.  

Komper er i alle fall en favoritt i vårt 

hjem. God fornøyelse! 
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Det er med stolthet og glede at vi i redaksjonen for Texas Nytt 

kan meddele at dette ærverdige bladet du nå holder i hånden, i 

år går inn i sin 50. årgang. Vi feirer med andre ord 50 år i år, og 

det er jo verdt å markere! 

Texas Nytt og Sjømannskirken i Houston 

Vi vet dessverre lite om bladets spede begynnelse, men mye av 

historien sammenfaller nok med Sjømannsmisjonens historie i 

Houston. Bladet har alltid hatt en helt unik funksjon i det å 

fungere som et bindeledd og sentral informasjonskanal mellom 

kirken og de nordmenn som av ulike årsaker har oppholdt seg 

for kortere eller lenger tid i Houston – mye sjøfolk, men også en 

fremvoksende norsk koloni med expats og fastboende. 

Derfor er det god grunn til å feire kirkens 50-årsjubileum, for 

1968 markerer også begynnelsen på sjømannsmisjonens spede 

begynnelse i Houston. I dette året var det en pensjonert prest 

fra The American Lutheran Church ved navn Carl Zimmer-

Texas Nytt – 50 år 

 

Hovedsak 

mann, som sammen med en norsk husmor var sjømannskirke 

for nordmenn i Houston. Texas Nytts jubileum sammenfaller 

derfor også godt med jubileet for Sjømannsmisjonens og Sjø-

mannskirkens nærvær i Houston. Zimmerman kjøpte for egne 

penger en villa i 8201 Wier Drive og overdro denne til Sjø-

mannskirken i 1969 – da ble det også sendt en norsk sjømanns-

prest til Houston. Mange husker med glede tilbake på den lille, 

men intime og varme Sjømannskirken i Wier Drive. Dette var 

for øvrig Sjømannskirken i Houston frem til det nye flotte kirke-

bygget stod klart i Young Street i 1983 – kirken feirer derfor 

også 35 år i Young Street i år.  

SmåNytt blir Texas Nytt 

Som nevnt innledningsvis så vet vi dessverre lite om bladet fra 

tiden i Wier Drive, dessverre er det ingen kopier av dette bladet 

å finne i våre arkiver i Young Street – heller ikke ved hovedkon-

toret i Bergen. En etterlysning i den norske kolonien etter tidli-

ge utgaver av bladet gav heller ingen stor avkastning. Etterlys-

ningen frembrakte likevel mennesker med god husk og lang 

fartstid i Houston – de kunne informere om at publikasjonen 

en gang i tiden het «SmåNytt» da den ble publisert fra Wier 

Drive. Det virket da ikke til å ha vært noe fast antall nummer 

i løpet av et år, slik man opererer med senere, men mer et 

sideprosjekt når tid og anledning tillot stab og medarbeidere 

å sette seg ned for å skrive artikler og trykke bladet i en ellers 

veldig hektisk hverdag. Dersom noen av våre lesere sitter på 

utgaver av SmåNytt fra denne tiden så oppfordrer vi til å ta 

kontakt med redaksjonen – kanskje kommer det en oppfølg-

ningssak i løpet av jubileumsåret. På et uvisst tidspunkt i 

dets historie blir altså «Smånytt» omdøpt «Texas Nytt». Det 

vi derimot vet en del om, er Texas Nytt fra tiden etter kirken 

flyttet til nye lokaler i Young Street i 1983 – her har vi et stort 

og omfattende arkiv.  

Texas Nytt ifra tiden i Young Street 

Texas Nytt er derfor allerede blitt en tenåring når vi blåser 

støvet av den eldste utgaven i vårt arkiv, allerede i sin 15. 

årgang.  Dette bladet er originalen fra sensommeren 1983 og 

artiklene er skrevet på skrivemaskin, nøye delt og klippet opp 

og omstendelig limt på sidene. På samme måte ble bildene 

limt på før kopiering og opptrykk. Dimensjonen på det ferdi-

ge produktet ville vært 5 ½’’ x 8 ½’’ - et format som faktisk 

ville være gjeldende helt frem til Texas Nytt nr. 1 2011. Da 

begynte man med det formatet vi kjenner i dag og som du nå 

holder i hånden.  

Hovedsaken i bladet fra 1983 er jo selvfølgelig innvielse av 

det nye kirkebygget i Young Street den 15. mai 1983. Artikke-

lens forfatter er dessverre ikke oppgitt, men det er ikke helt 

unaturlig å tenke seg at daværende bestyrer Georg Børresen 

har hatt en finger med i spillet i utarbeidelsen av denne. 

Artikkelen forteller oss følgende om den store dagen: 

«Bjørgvin og Sjømannskirkens biskop Thor With og general-

sekretær Halfdan Bondevik var kommet fra Norge for å fore-

Skrevet av: Robert Knudsen 
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ta vigslingen av den nyeste kirken i Sjømannsmisjo-

nen. Det ble en festdag, med et stort oppbud av fest-

kledde og feststemte mennesker, både til gudstjenes-

ten kl. 11 og til festen kl. 8 om kvelden.»  

I tillegg til omtalelsen av vigslingen av den nye kir-

ken, inneholder også bladet fra 1983 blant annet en 

gratulasjon til Odfjell-Westfahl-Larsen Tankers med 

sitt nyeste bygg og med et flott, moderne tankanlegg 

i Bayport, kapellan Kåre Mjølhus skriver noen inspi-

rerende linjer om det kristne håp, og Astri Mosvold 

ønsker hjertelig velkommen til kvinneforeningen. 

Den gang som nå er det en bekymring om hvordan 

man skal få finansiert vedlikehold og drift av kirke 

og aktiviteter – noe vi leser på sidene «Kirkens øko-

nomiske situasjon». Her kan man lese en detaljert 

gjennomgang av alle kirkens utgifter og inntekter.  

Texas Nytt nr. 1 1984 informerer i tillegg om at 1983 

ble et røft år på grunn av store utskiftninger i stab og 

fordi man på høsten 1983 fikk orkanen Alicia – man 

stod uten strøm i 2 ½ døgn, men som det står skrevet: 

«kirken bestod sin «ilddåp» og forsvarte arkitekt og 

bygningsfolk». 

Artikler og innhold utover 80- og 90-tallet preges av 

Sjømannskirkens «brukere», derfor er naturlig nok 

mye spalteplass viet til skipsfart – og etter hvert også til 

besøk hos norske bedrifter i Houston. Utgavene inne-

holdt også ofte et engelsk referat av bladet i sin helhet.  

Det er også viktig å huske på at bladet spilte en viktig 

funksjon før internett med å informere nordmenn i 

utlandet om hva som foregikk «hjemme» i Norge. Det 

er ikke helt utenkelig at noen lærte om vår kjære kong 

Olavs bortgang ved å se forsiden av det første numme-

ret av Texas Nytt utgitt i 1991. 

Texas Nytt om det ekstraordinære…   

Hver gang det har skjedd noe unikt, noe ekstraordinært 

i Houston – og særlig der sjømannskirken har vært 

involvert, blir det som regel foreviget i akkurat Texas 

Nytt. Noe av det man har opplevd ved flere anledninger 

i Houston, er besøk fra kongefamilien. I Texas Nytt nr. 

1 2005 får man en nyttig oppsummering av alle gange-

ne det har vært kongebesøk ved Sjømannskirken i 

Houston. «I mai 1973 var (daværende) kronprins Ha-

rald på besøk ved Sjømannskirken i Wier Drive… 11. 

oktober 1982 la Kong Olav ned grunnsteinen på den 

nye sjømannskirka i Young Street… 25. oktober 1984 

besøkte (daværende) kronprins Harald den nye sjø-

mannskirken i Houston. Han plantet et magnoliatre…. 

I april 1989 var kong Olav igjen på besøk i Young 

Street… 6. juni 1999 besøkte kronprins Haakon sjø-

mannskirken. Som sin far plantet han et tre på områ-

det.»  I Texas Nytt nr. 3 1999 kan man se bilder av en 

smilende kronprins Håkon iført en vaskekte Stetson i 

det han planter en «river birch» utenfor kirken. Alle de 

flotte trærne kan man komme og se utenfor kirken den 

dag i dag.  
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Hovedsak 

annet av kirkespiret og det veltede treet. Orkanen Harvey fikk 

spalteplass i høstens to utgaver av Texas Nytt i 2017.  

…. og det ganske alminnelige 

Gjennom bladets 50 år lange historie, og særlig de siste 35 åre-

ne, danner det seg et bilde av Texas Nytt som en viktig informa-

sjonskanal for Sjømannskirken i Houston. Man benytter bladet 

for å reklamere for fremtidige gudstjenester og arrangement 

som julebasar, nasjonaldagsfeiringer, rekefester, julefeiring, 

golfturnering, begivenheter rundt OTC og mye, mye mer. Man 

skriver artikler som refererer til gjennomførte og tilbakelagte 

begivenheter på kirken. Man deler nyheter fra hovedkontoret i 

Bergen og informerer om stabsmedlemmer i ulike stillinger 

som starter opp og slutter. 

Bladet har også mange gode tips og nyttig informasjon fra dem 

som har bodd i Houston og USA en stund, til dem som er helt 

nye. Jeg kan enda huske at når jeg og min fru skulle flytte til 

Houston med ei jente på 1 ½ år, fikk vi mye hjelp fra Texas Nytt 

nr. 1 2016. Der kunne vi nemlig lese om det amerikanske vaksi-

nasjonsprogrammet i en fin artikkel skrevet av Nina Birgitte 

Price.  En artikkel jeg vet det fortsatt refereres til når noen med 

Det neste kongebesøket kommer i 2005, da Kong Harald og 

dronning Sonja besøkte Sjømannskirken i Houston. I Texas 

Nytt nr. 2 2005 er kongens tale gjengitt, og gode kong Ha-

rald begynner denne på følgende vis: «Når man er på reise-

fot, er det alltid kjærkomment å komme til et sted med en 

norsk sjømannskirke. For mange nordmenn er det som å 

komme hjem – et trygt punkt i tilværelsen.» Dette året var 

det også stor hundreårsmarkering i Houston for Norge som 

selvstendig nasjon støttet av Utenriksdepartementet og en 

rekke lokale aktører.  

En annen ekstraordinær begivenhet som blir gitt mye spal-

teplass, er ekstremværet vi kan oppleve i det sørlige USA, vi 

hørte tidligere om Alicia i 1983. Kirken i Houston har ved 

flere anledninger fungert som en trygg havn. I Texas Nytt 

nr. 4 2005 kan vi lese om hvordan staben ved Sjømannskir-

ken i New Orleans og andre berørte nordmenn søkte tilflukt 

i kirken både i 2004 og 2005 – sistnevnte var orkanen 

Katrina som viste seg å være utrolig destruktiv for New Or-

leans. 

Kirken i Houston har heller ikke klart å gå helt uberørt i 

møte med enorme naturkrefter. I Texas Nytt nr. 5 2008 kan 

man lese om hvordan orkanen Ike herjet med Sjømannskir-

ken i Houston. Sjømannsprest Jan Tommy Fosse skriver 

følgende under «Tanker i tiden»: «Taket vårt fikk en del 

ødeleggelser hvor takplater løsnet og blåste vekk, spiret 

blåste ned og ble ødelagt, vi fikk noe vann inn i kirken som 

ødela i vegger og på gulv og det store treet utenfor hoved-

inngangen blåste overende.» På forsiden av denne utgaven 

av Texas Nytt kan man se et bilde av ødeleggelsene, blant 
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små barn skal flytte til Houston. Man lærer om fine spisesteder, 

morsomme møteplasser og interessante opplevelsesmuligheter. 

Husmor er stort sett på plass i hvert eneste nummer med spen-

nende oppskrifter og andre fine tips. 

Jeg har de siste ukene gått igjennom samtlige utgaver fra 1983 

og frem til i dag. Utfordringen var å finne det ekstraordinære – 

spennende lesning om innvielser, kongebesøk og orkaner, men 

samtidig ble den fineste opplevelsen for meg det ganske almin-

nelige. I de 35 årene med Texas Nytt som jeg har tilgang på, var 

det mye likt. Vi skriver om overraskende mye av det samme i 

2018 som det vi også gjorde i 1983 og kanskje lenger tilbake – 

ja, antall sjøfolk og mennesker i den norske 

kolonien i Houston går opp og ned, men vi 

skriver fortsatt artikler om besøk på båter og 

møter med næringslivet, vi intervjuer nord-

menn som av ulike årsaker befinner seg i 

Houston, informerer om våre arrangementer 

og skryter litt av dem i etterkant. Vi deler en 

liten andakt eller tankestrek. Mye er likt. Med 

unntak av klærne så kunne bildene fra juleba-

saren i 1987 minne om den vi nylig avholdt i 

november i fjor. Med golfturneringen er det 

faktisk verre å skjelne, her går mange kledd 

identisk i dag til det man gjorde for 30 år si-

den. Hvert eneste år kan man se bilder av 

flotte 17. mai-tog opp og ned Young Street 

med bunads- og festkledde nordmenn. Hvert 

eneste år kan man se bilder av konfirmanter i 

stram givakt enten i kirkerommet eller på 

tunet utenfor kirken. Hvert år kan man skjel-

ne bord fylt med reker på loff med majones 

eller se smilende nordmenn med Stetson og 

rutete skjorte fra en Texasdag eller –aften. Vi 

bekymrer oss for om vi har nok penger til å 

gjøre alt det vi ønsker å gjøre – og i hvert fall 

til det vi må gjøre.  Vi feirer gudstjenester, vi 

gifter oss, vi døper våre barn og vi minnes 

våre kjære og nære som har gått bort.  

På ett vis er det kanskje litt traust, at en artikkel fra 1983 lett 

kan forveksles med en fra 2018 – samtidig er det noe trygt, 

varmt og sterkt i det også. Sjømannskirken i Houston, og i for-

lengelsen Texas Nytt, står støtt uavhengig av hvem som er i stab 

og redaksjon. Slik har det vært i 50 år og slik vil det forhåpent-

ligvis være i 50 nye år… minst.  

Og vi som sitter i redaksjonen i Texas Nytt har det samme mål 

som vi alltid har hatt – og som jeg mistenker vi alltid vil ha – 

nemlig å informere, inkludere, underholde og kanskje utfordre 

litt til ettertanke.  
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Dåp 

Redigert av: Terje Odden 
 

Glimt fra 

kirkeboken 

Silje Rypestøl og Per 

Morten Omdahl  ble viet 

i Sjømannskirken i 

Houston fredag 22. de-

sember 2017 av sjø-

mannsprest Robert 

Knudsen. Avbildet sam-

men med brudeparet er 

datteren Sofie som også 

sang på den store da-

gen. Sønnen Robin var 

for opptatt med lek til å 

stille opp på bildet, men 

han var hjelpeprest og 

bar ringene. 

Vigsel 

Joachim Duran Steenberg  ble 

døpt i Sjømannskirken i Hous-

ton lørdag 10. februar 2018. 

Foreldre er Lucia Duran og 

Thomas Steenberg. Stolt store-

søster Stella var god hjelpe-

prest under dåpen.  

(Prest: Robert Knudsen) 

Anna Alicja Darrehshoori 

og Charles Dana Samuleson 

ble viet i Sjømannskirken i 

Houston tirsdag 12. desem-

ber 2017 av sjømannsprest 

Robert Knudsen. 

Maud Flage Kukla ble døpt i 

Sjømannskirken i Houston 

søndag 28. januar 2018. For-

eldre er Chad Dana Kukla og 

Hedda Flage Kukla, og på 

bildet er også Mya og Diem – 

stolte storesøstre, hjelpepres-

ter og faddere. (Prest: Robert 

Knudsen) 
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Program for våren 

22.-25. februar:  Sjømannskirkens generalsekretær Ørnulf Steen besøker Sjømanns-

kirken i Houston og deltar på arrangementer og gudstjeneste 

23. februar kl. 19:00:  Rekefest 

1.-4. mars:  Konfirmantleir i New York 

22. mars kl. 11:30: Seniorlunsj på kirken 

24.-25. mars:  Camp Sjømannskirken 

25. mars kl. 11:00:  Supersøndag på Palmesøndag 

29. mars kl. 18:00:  Gospelgudstjeneste med Ålesund Soul Teens og påfølgende middag på 

Skjærtorsdag 

30. mars kl. 18:00: Kveldsmeditativ gudstjeneste på langfredag 

1. april kl. 11:00: Høytidsgudstjeneste på 1. Påskedag. Kirkelunsj og «egghunt» for barna 

etter gudstjenesten 

8. april kl.11:00: Gudstjeneste. Menighetens årsmøte og valg av  kirkestyremedlemmer 

etter gudstjenesten 

9. april:  Sjømannskirkens årlige golfturnering 

15. april kl. 11:00: Supersøndag med konfirmantenes prosjektgudstjeneste 

26. april:  Nytt Texas Nytt sendes ut! 

 

 

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. 

 

 Hver søndag* er det gudstjeneste og kirkelunsj, kl. 11:00 - 15:00. På supersøndager en gang i måneden 

er det familiegudstjenester og under de øvrige gudstjenestene er det søndagskole.  

 

*Eneste unntaket våren 2018 er søndag den 4. mars – denne søndagen blir det ikke gudstjeneste.  

 

Tirsdager kl. 16:00-18:00: Familiedag i Katy med Småbarnstreff (0-4 år) og Etter Skoletid (5-10 år) 

20. februar, 6. mars, 20. mars, 3. april, 17. april og 8. mai. 

 

Onsdager kl. 11:00: Onsdagsforum  

7. mars, 4. april og 23. mai.  

 

Fredager kl. 19:00: Tweens (10-13 år)  

20. april og 25. mai. 

 

Med forbehold om endring, vennligst følg med på vår facebookside og hjemmeside – eller ring kirken 

på telefon (281)998-8366 – for oppdateringer om eventuelle endringer i vårens program.  

Info 
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Noen kommer og noen går…  

Tiden for Karin og Pål Møll Abra-

hamsen er dessverre snart ute. Karin 

er i morspermisjon ut tiden familien 

bor her i Houston, så om dere møter 

henne på kirken nå, så er hun frivillig 

eller deltaker på det som skjer. Gle-

den var stor da Josefine ble født 6. 

desember i fjor. Familien på fire rei-

ser til Norge i begynnelsen av juni og 

offisiell avskjedsgudstjeneste for dem 

blir siste søndag i mai, 27. mai. Dette 

er som seg hør og bør en Supersøn-

dag, og også kirkens sommeravslut-

ningsgudstjeneste. Mer informasjon 

kommer i neste nummer av Texas 

Nytt.  

På vei hjem 

 

Info 

Familie på tre har blitt familie på fire. 

Karin med Josefine, Henerikke og Pål. 

Skrevet av: Torhild Viste 

2. januar fikk Sjømannskirken en ny lokalt ansatt på 

plass i 25% stilling, Roy Johnsen. I tråd med målsetting 

om mer ivaretakelse av bygg og anlegg i jubileumsåret, 

er Roy vaktmester! Roy utmerket seg allerede i fjoråret 

med å hjelpe med mye praktisk ute og inne på kirken, 

så vi er veldig glade for å nå kunne kalle ham vår vakt-

mester! Vi håper du vil trives godt, Roy!  

Velkommen! 

Nyansatt vaktmester 
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Nytt fra kirka 

Endring i stab: 

Regnskapsfører Elin L. Masters har 

fått en 30% ekstra stilling denne 

våren i forbindelse med at hun og 

andre ansatte i staben har tatt over 

arbeidsoppgavene for Karin Møll 

Abrahamsen i hennes morspermi-

sjon. Elin vil derfor være å se oftere 

enn før på kirken i helgene, og hun 

er nå også sjef for butikken.   

 

Ledersamling i Spania: 

Daglig leder, Torhild Viste, skal på en ledersamling for alle lede-

re i Sjømannskirken i hele verden, 6.-8. mars. Det er første gang 

i historien at alle ledere skal samles på en gang og dagene er en 

del av en større lederopplæring i 2018. Denne første samlingen 

skal være ved Sjømannskirken på Costa del Sol, El Campanario. 

Da reisen til Torhild faller sammen med at det er konfirmantleir 

for årets konfirmantkull i New York, faller gudstjenesten 4. 

mars bort, men kirken vil fortsatt være åpen.  

 

Info 

Fra New Orleans 
The Scandinavian Jazz Church and Cultural Center i New Or-

leans har på nyåret begynt å ha jazzgudstjenester hver første og 

tredje søndag i måneden. Dette har medført at tillyste norske 

gudstjenester tredje hver søndag i måneden har blitt avlyst. Nye 

datoer for norske gudstjenester ved staben fra Sjømannskirken i 

Houston er: 

Lørdag 17. mars kl.11: Superlørdag med forenklet familieguds-

tjeneste  

Søndag 22. april kl.11: Norsk høymesse 

The Scandinavian Jazz Church and Cultural Center vil også ar-

rangere en norsk nasjonaldagsfeiring med gudstjeneste 20. mai. 

Feiringen starter med flaggheising klokken 10. 

Kirken holder som før åpent hver dag bortsett fra torsdag, fra kl. 

10. Kirken tilbyr kaffe og sosiale arrangement. Kirken har en 

fast amerikansk luthersk prest, han heter John Ramsey. Iblant 

er det også andre prester som har gudstjenester.  

Husk at om du er på besøk i New Orleans så kan du bo på gjes-

tehuset, 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: Amin@jazzchurch.us 

Telefonnummeret er: 504-525-3602 

Åpningstider er: 

Mandag til onsdag 10-17 

Torsdag stengt 

Fredag 10-19 

Lørdag 10-17 

Søndag 10-16 

Generalsekretær Ørnulf Steen på besøk: 

22.-25. februar er Sjømannskirkens generalsekretær, Ørnulf 

Steen, på besøk på Sjømannskirken i Houston. Dere som ønsker 

å møte ham kan komme på rekefesten 23. februar, til lørdags-

grøt på kirken 24. februar og på fastegudstjenesten 25. februar 

der Ørnulf skal preke. Ta godt imot Sjømannskirkens øverste 

leder på hans første besøk i Houston!  
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Småplukk 

Redigert av: Ann-Katrin Knudsen 

 

 

Siden sist 

Tårnagent 27.-28.     

januar  

Lørdag 27. til søn-

dag 28. januar var 

det duket for årets 

Tårnagentleir. 

Tårnagent er et til-

bud til de på 7-9 år, 

og denne helgen var 

det 10 barn som 

overnattet på kirken. 

Diverse oppdrag 

skulle utføres og gå-

ter løses. Vi fikk be-

søk av politihesten 

Sargeant Curl og 

politibetjenten Elias 

Zepata. Utpå kvel-

den ble det også bål-

kos med pølsegril-

ling. På søndagen 

deltok agentene på 

gudstjenesten der de 

hadde ulike roller. 

Dugnad 13. januar 

Lørdag 13. januar troppet en flott gjeng opp på sjømannskirken 

for å gi verandaene et sårt tiltrengt strøk maling. Tusen takk for 

hjelpen! 
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Juletrefest 7. januar  

Søndag 7. januar 

startet vi med fami-

liegudstjeneste der 

Astri Mosvold talte 

for anledningen. Et-

terpå var det jule-

trefest med alt som 

hører til av god mat 

og kaker, juletregang 

og besøk av nissen. 

Julefeiring 

 

Siden sist 

Julegudstjeneste 9. desember 

Kapellan Robert Knudsen holdt julegudstjeneste for den norske 

kolonien i Wichita Falls og Fort Worth 9. desember. 

Julaften 

Tradisjonen tro inviterte vi til julaftensfeiring her på kirken på kvelden 24. 

desember. Det ble servert ribbe, medisterkaker og medisterpølser med alt av tilbehør og deilige desserter. Det var juletregang og 

nissen kom med gaver til alle sammen. Nesten 80 personer var samlet til en trivelig feiring sammen. 

Det ropes på nissen! 
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 Redigert av: Ann-Katrin Knudsen 

Frivillighetsfest 1. februar  

Torsdag 1. februar inviterte vi i staben på sjømanns-

kirken alle de som har vært frivillige i året som har 

gått, på fest for å takke for innsatsen. Vi bydde på 

koldtbord med mye god mat, kaker og kaffe og di-

verse underholdningsinnslag. Kvelden ble avsluttet med en takketale og utdeling av en liten oppmerksomhet. Et av spørsmåle-

ne på quizen var hvor mange frivillighetstimer vi hadde registrert i 2017, svaret er rundt 1900! 

Familiedag i Katy 23. januar  

Familiedag i Katy er et tilbud annenhver tirsdag hele året i Katy. Nytt av året er at Småbarnstreff og Etter Skoletid møtes samti-

dig kl. 16-18. Tirsdag 23. januar markerte oppstarten av nytt semester. Barna var denne dagen agenter og fikk ulike oppdrag. På 

slutten av samlingen fikk de et diplom for gjennomført agenttrening.  

Småplukk  

Siden sist 
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Basar 11. februar 

Foto: Jørgen Gomnæs / Det kongelige hoff 

På fastelavnssøndag den 11. februar ble det i år, 

som i fjor, arrangert god, gammeldags basar på 

Sjømannskirken i Houston. Om lag 70 mennesker 

møtte opp til en trivelig dag med forenklet gudstje-

neste, fiskedam, hovedlotteri, åresalg, samt pølser, 

kaker og kaffe.  

Konfirmantene hadde planlagt og var med og 

gjennomførte en forenklet gudstjeneste, og de sto i 

spissen for å samle inn penger til Kirkens Nød-

hjelps fasteaksjon og til Sjømannskirken i Houston 

under selve basaren.  

 

Siden sist 
Redigert av: Terje Odden 

Overskuddet kom på om lag $2000, det betyr 

$1000 hver til Kirkens Nødhjelps fasteaksjon  og 

Sjømannskirken i Houston. Alle vi i staben på Sjø-

mannskirken ønsker å overbringe en stor takk til 

konfirmantene som gjorde en fenomenal innsats, 

til alle som donerte flotte gevinster – og ikke minst, 

til alle dere som møtte opp og bidro både med gi-

verglede og godt humør. Vi gleder oss allerede til 

neste års basar. 

Kronprinsen besøker Texas  

Info 

HKH Kronprins Haakon besøker Texas i forbindelse med South by 

Southwest (SXSW) i Austin 13. og 14. mars 2018. 

SXSW er en av verdens største messer for ny teknologi, og besøket vil 

sette fokus på norsk innovasjon i en global målestokk. Kronprins Haa-

kon vil besøke den norske paviljongen for oppstartsbedrifter, og snakke 

om den nordiske modellen for å starte din egen bedrift. Han vil også 

besøke andre områder med norsk deltakelse, og det er planlagt møter 

med Texas' guvernør Greg Abbot og borgermester Steve Adler i Austin.  

Det blir dessverre ikke tid til å besøke Houston denne gang, men kron-

prinsen har tidligere besøkt sjømannskirka i forbindelse med sitt studie-

opphold i USA. 
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Skrevet av: Øystein Lima Braut 

Fra Turkey Trot til ultramaraton  

Reisebrev 

er i uken, og tre av disse er i gruppe. Da får jeg coaching og til-

rettelegging av treningen. For eksempel hvis vi skal ha en lang 

treningstur, er det noen som har lagt ut vann og snacks langs 

løypa på forhånd. I tillegg møter jeg mange mennesker jeg ellers 

ikke hadde truffet. Dette er både nyttig networking og kjekt. Jeg 

anbefaler alle som løper å bli med i en slik gruppe. Det finnes 

grupper mange steder i byen og for mange ulike nivå. Det er 

heller ikke særlig dyrt. Jeg er med i en gruppe som heter Seven 

Run Three, hvor navnet spiller på den vanlige telefonkoden 713 i 

Houston. 

-Var det i denne gruppen du ble motivert til å forsøke deg på 

ultramaraton? 

Det er to dager til Houston Marathon går av stabelen og Texas 

Nytt har vært så heldige å få et intervju med Maria Sylte. Maria 

er 27 år gammel og har allerede rukket å kvalifisere seg for Bos-

ton Marathon og har løpt sitt første 100-kilometers løp. 

Maria bor nå i Houston og jobber som Reliability engineer i 

TransCanada. Hun ble født i Stavanger, men flyttet til Oklaho-

ma med familien bare seks måneder gammel. Fra hun var åtte 

år til hun ble 13 bodde hun i Sandnes igjen, før de flyttet til 

Houston. 

-Når begynte du å interessere deg for løping? 

- Det var faren min som fikk meg til å melde meg 

på mitt første løp. Jeg tror jeg var 18-19 år gam-

mel og han fikk meg med på en Turkey Trot 

(tradisjonsrikt Thanksgiving løp) her i Houston. 

Jeg syntes det var gøy og begynte å løpe for meg 

selv. Da jeg var 23, løp jeg mitt første maraton. 

Det gikk såpass bra at jeg bestemte meg for å for-

søke å kvalifisere meg for Boston Marathon før 

jeg var 30. 

Hun trengte ikke vente til hun var 30 med å nå 

dette målet. Allerede i Houston Marathon 2017 

løp hun på 3 timer og 19 minutter og kvalifiserte 

seg med dette til Boston Marathon 2018. 

-En viktig del av løpingen for meg er å ha en tre-

ningsgruppe. Både fordi det hjelper meg å bli 

bedre og fordi det er sosialt. Jeg trener seks gang-

Monument Valley – mars 2017 

Cuyamaca 100k – Oktober 2017 

Tejas Trails 
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opplevelse.  Jeg forsøker også å kombinere 

disse løpene med en ferie i samme områ-

det. Man må bare beregne at en er ganske 

stiv og støl i dagene etter løpet. 

-Hva er neste mål da? 

-Det blir vel å gjøre det bra i Boston Mara-

ton om noen måneder. Ellers vil det kan-

skje være et naturlig steg videre å løpe en 

«hundred miler» en gang, men det er 

fryktelig langt. Vi får se. 

-Hva er det som motiverer deg til å sette 

nye mål og fortsette å løpe? 

-Jeg blir motivert av å sette nye mål for 

meg selv. Strebe etter å hele tiden bli en 

best mulig versjon av seg selv. Det er også 

veldig motiverende å løpe i en gruppe og 

bli kjent med nye mennesker. For meg er 

det også en fin måte å koble ut fra jobb, 

mail og all slags teknologi. Jeg løper alltid 

uten musikk og lignende. På den måten blir det en fin pause i 

hverdagen. 

-Fortell litt om ditt forhold til Sjømannskirken. 

- Jeg kom som sagt til Houston da jeg var 13 år gammel, og ble 

derfor konfirmert der. Etter det har jeg spilt piano på gudstje-

nester innimellom. Sjømannskirken i Houston er et fint sted å 

komme, og jeg forsøker å få med meg gudstjenester der jevnlig. 

-Er det noe du vil si til slutt i intervjuet? 

- Jeg vil bare oppfordre alle som løper, eller har lyst å løpe, til å 

utnytte mulighetene her i byen. Det er ulike og kjekke løp hver 

helg hele året. Vil en for eksempel forsøke seg på Houston halv- 

eller helmaraton, er det en hel serie med løp som leder frem til 

disse. Så vil jeg også anbefale folk å bli med i en «running com-

munity». Det er så mange fine og sosiale grupper rundt om i 

byen som gir super motivasjon til å løpe. For å avslutte med et 

sitat fra ultramaraton-miljøet: "You are better 

than you think you are, and you can do more than you think you 

can." -Ken Chlouber, Leadville 100 founder.  

-Ja, det var det. Jeg tenkte jo som folk flest at 100 kilometer er 

altfor langt å løpe, men egentlig er det verre å løpe en vanlig 

maraton. I en ultramaraton holder en gjerne et lave-

re tempo, og veksler mellom å løpe og å gå. Et mara-

ton er til sammenligning ofte veldig intenst og slit-

somt.  Det første ultraløpet jeg deltok i var en 50 

kilometer her i Texas. Senere har jeg løpt på flotte 

steder som Lake Tahoe og Monument Valley. Det 

lengste løpet jeg har gjort var et 100 kilometers løp 

kalt Cuyamaca 100k utenfor San Diego. Der ble jeg 

tredje beste kvinne. 

-Fortell litt om det å reise rundt og løpe ulike steder 

i USA. 

-De ultraløpene jeg har deltatt i har vært på stier ute 

i naturen. Det å løpe slike steder gir flotte naturopp-

levelser. For eksempel da jeg løp 50 kilometer på 

stier i Monument Valley, løp vi på «protected land». 

Det betyr at det er stier som ikke vanligvis er åpne 

for ferdsel. Når en løper så langt kommer en jo også 

ganske langt inn i naturen. Det er en helt spesiell 

Cuyamaca 100k – Oktober 2017 

Løpevenner – Bayou Bash Relay, juni 2017 
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Skrevet av: Øystein Lima Braut 

NorSap  

De siste årene har Kenneth Aas (47) og NorSap vært fast inven-

tar på Norway House. Mange som har vært innom inkubasjons-

kontorene til Innovasjon Norge, har kanskje sett et ganske lite 

kontor, med en kjempesvær stol fra hangarskipet USS Theodore 

Roosevelt. Da har de sett inn i NorSap sine Houston-lokaler. 

Det var derfor på tide at også Texas Nytt tok turen opp og fikk 

høre mer om hva Kenneth og bedriften gjør her i byen. 

-Fortell litt om NorSap og hva dere driver med. 

-NorSap ble startet av lokale næringslivsfolk i 1969 i Kristian-

sand. Vi startet som en liten familiebedrift, men har nå repre-

sentanter og agenter i over 20 land. Det vi produserer er alumi-

niumsprodukter som i hovedsak går til maritim industri. Helt 

konkret lager vi stoler, skin-

ner og konsoller som gjerne 

står på broen på skip, men vi 

har også kunder i andre 

bransjer. Vi opererer som 

underleverandører i store 

byggeprosjekter. For eksem-

pel når vi leverer til den 

amerikanske marinen. Da er 

det gjerne et større ameri-

kansk selskap som har fått 

en kontrakt av marinen, så 

leverer vi produkter til dette 

firmaet igjen. 

-Ja, hvem er det som er mål-

gruppen for produktene 

deres? 

-Som sagt har det tradisjo-

nelt vært maritim industri, 

men vi har nå også store 

kunder innen flysimulatorer 

og oljeindustri. Alle steder 

der en trenger stoler av høy 

kvalitet som virker 24/7 og 

tåler juling. Et godt eksempel er de tøffe forholdene som er i 

Nordsjøen. I tillegg snuser vi stadig på nye markeder. Den siste 

tiden har jeg vært på noen togmesser og sett mulighetene for å 

levere stoler til lokomotiver. 

-Hvordan havnet dere her i USA? 

-Da jeg begynte i NorSap for 10 år siden, ønsket bedriften å sat-

se i USA. På den tiden hadde vi i hovedsak bare en kunde her 

borte, og salget til USA sto for en beskjeden del av selskapets 

omsetning. Timingen for å satse i USA var god og i løpet av bare 

fire år hadde vi økt salget her til å bidra med en betydelig del av 

NorSap sin totale omsetning. Da jeg flyttet over her i 2014, var 

Houston et fint sted å etablere seg. Her står både olje og ship-

ping sterkt. I tillegg er det et sentralt sted for reising innad i 

USA. Skal jeg møte militære kunder er det gjerne i 

Washington. Shipping er det mye av på Golfkysten og 

Pacific North-West, mens lystbåtmarkedet gjerne 

opererer ut fra Florida. 

-Hva er det som gjør at dere har fått det til her i USA? 

-Først og fremst er det selvsagt gode produkter. Nor-

Sap navnet selger. Men like viktig er det å være tilste-

de der kunden er. En får ikke solgt noe i Louisiana 

uten å være til stede på kontoret der. Vi må være til-

gjengelige når vi trengs. «Hurry up and wait», heter 

det. Kunden ønsker gjerne at noe skjer på dagen, men 

tar seg god tid når de skal gi tilbakemelding til oss. 

Slik er businessen her. Å møte kunden «face to face», 

 

Bedrift 
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når de trenger det, er fortsatt viktig. 

-Du har vært her i Innovasjon Norges lokaler siden du kom til 

Houston. Har det vært viktig for deg og NorSap? 

-Det har vært en veldig fordel, særlig for meg som er her alene. I 

startfasen er det ideelt fordi de som allerede sitter her har mye 

kunnskap om å være ny i USA. I tillegg er det selvsagt veldig fint 

når en er her alene. Da får jeg et arbeidsmiljø, noe som betyr 

mye for trivselen. 

-Ja hvordan trives du her i byen? 

-Jeg trives godt i Houston. Det er virkelig 

«easy living» å være her. Jeg har vært hjemme 

nå i julen, og merker at jeg savner mange ting 

herfra. For eksempel døgnåpne butikker, gode 

temperaturer og muligheten til å spise billig og god mat ute. Jeg 

bor i Midtown og her har jeg alt jeg trenger. Det er lett å ta seg 

en løpetur langs Buffalo Bayou, og kort vei til gode restauranter. 

Så er det jo kjekt at det er mange nordmenn i byen. 

-Så vet jeg at du er glad i å reise. 

-Det er jo fantastisk å reise i USA, og som sagt er Houston 

ganske sentralt, enten en vil østover eller vestover. Jeg har vært 

i 48 stater nå. Mangler bare Alaska og Hawaii. Jeg utnytter gjer-

ne at jeg er på jobbtur, så hvis jeg er noen dager i Boston med 

jobb, blir jeg gjerne over helgen og får sett byen. Om sommeren 

tar jeg gjerne en lengre kjøretur sammen med broderen. Jeg må 

spesielt fremheve nasjo-

nalparkene fra disse tu-

rene. Mange av de har 

vært store opplevelser. 

-Til slutt må jeg selvsagt 

spørre deg om ditt for-

hold til Sjømannskirken. 

-Jeg har hatt fast følge 

med kirken i tre år nå. Hvis jeg er i byen, er jeg alltid der om 

lørdagen. Jeg synes folka der er kjekke, og de har blitt gode ven-

ner. Sjømannskirken er et bra startsted hvis du er ny i byen. 

Vi i Texas Nytt vil benytte anledningen til takke Kenneth også. 

Han har de siste årene vært fast brød- og bollebaker under hele 

julemarkedet, og har sikkert egenhendig produsert flere hundre 

kilo deig. I tillegg til at han som sagt er på kirka mang en lørdag 

og lager godt miljø. Tusen takk og lykke til videre med arbeidet 

her! 

 

Bedrift 
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Tookie’s Hamburgers 
Burgerne oste hjemmela-

get. Det er langt fra disse 

burgerne til hurtigkjede-

nes trillrunde maskinla-

gede alternativer. 

Løkringene er så store at 

en lurer på hva slags 

genmanipulering som 

må til for å lage så store 

løker. Vi satte raskt i 

gang med smakingen.  

Det var mange fornøyde 

smil rundt bordet. Både 

Robert og Pål var svært 

fornøyd med valget av 

burger. Selv må jeg si at 

det var litt skuffende at 

en ikke kunne merke at 

hamburgerne var mari-

nert i vin, men for all del, 

burgeren smakte likevel upåklagelig. Tookie’s Cheeseburger og 

Squealer blir redaksjonens anbefalinger.  

Det må også nevnes at porsjonene er rikelig og prisene hyggeli-

ge. Burgerne kostet $6.49 - noe som ikke er mye mer enn hur-

tigmatkjedene tar. Tookie’s kan derfor definitivt anbefales for 

alle som er glad i hamburgere. Skal du spise lunsj, så pass på å 

komme litt før tolv. Da unngår du forhåpentligvis køen. 

Skrevet av: Øystein Lima Braut 

 

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! 

Det er ingen stor hemmelighet at noen av oss på Sjømannskir-

ken er glad i en skikkelig god hamburger. Så når nettstedet 

Thrillist rangerer de 10 beste burgersjappene i byen, leser vi 

med stor interesse. I kåringen for 2016 troner Tookie’s Burgers i 

Seabrook aller øverst. 

Restauranten åpnet i 1975, men ble helt ødelagt under orkanen 

Ike i 2008. Den åpnet igjen i 2011, til stor glede for lokalbefolk-

ningen i Seabrook. 

Da vi parkerte foran den grønne og gule bygningen, rett før bro-

en over til Kemah Boardwalk, var inntrykket at dette er et folke-

lig sted. Det er lite som minner om fin restaurant og pene mane-

rer. Inntrykket ble bekreftet da vi kom inn. Inventaret er koselig 

og landlig. Vi var heldige og fikk det siste ledige bordet. Vi kom 

rett før lunsjtid, og 

Tookie’s nettside sier at 

det ofte er kø rundt 

lunsjtider.   

Som appetizer valgte vi 

Fried Pickles. Dette er 

en rett i alle fall ikke jeg 

ante fantes før jeg an-

kom Texas, men som på 

merkelig vis smaker 

godt. Etterpå gikk vi i 

gang med å plukke ut 

riktig burger for oss. 

Tookie’s tilbyr rundt 10 

ulike burgere, I tillegg til 

et lite knippe sandwi-

cher. Alle burgerne kan 

bygges ut med både eks-

tra tilbehør og gjøres 

dobbel med en ekstra 

beef patty.  

Robert landet tidlig på Tookie’s Cheeseburger. Jeg og Pål ba om 

anbefalinger fra kelneren. Jeg falt etter hvert ned på en burger 

kalt #99 (A Champion) der kjøttet var marinert i vin. Pål valgte 

burgeren Squealer (Blissful), der det i kjent Texas stil var blan-

det bacon inn i kjøttet. Som tilbehør valgte vi løkringer. 

Klokken var nå blitt rundt tolv, og det begynte å danne seg kø i 

gangen. Maten kom likevel forholdsvis raskt. Både burgere og 

løkringer var en fryd for øye da de havnet på bordet foran oss. 
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Ungdomskveld 

 

Ungdom 
Skrevet av: Robert Knudsen 

Under ungdomslederleiren i fjor høst ble det klart for både ung-

dom og voksenledere at det hadde vært trivelig å møtes noen 

ganger ellers i året også. Resultatet ble en kveld med bowling og 

pizza på fredag den 2. februar. Vi møttes kl. 18:30 på BowlMore 

Houston – da alle hadde varierende erfaring fra bowling prøvde 

sjømannspresten ydmykt be om å få kanter (eller «pølser» som 

jeg kalte det) på bowlingbanen, dette ble kontant avvist av smi-

lende ungdom. Her skulle man ikke sy puter under armene, 

men det var samtidig viktig at man skulle også kose seg uansett 

hvilket nivå man lå på. Alle bowlerne ble applaudert og heiet 

frem, uavhengig av om resultatet var «strike» eller «gutterball». 

Når motivasjonen for tradisjonell bowling begynte å avta utover 

kvelden, utviklet dette seg i stedet til en konkurranse om å ha 

det mest stilfulle kastet. Noe som gav klar avkastning på estetik-

ken, men ikke på poengsummen. Den var det uansett ikke så 

viktig med.  

Senere på kvelden åpnet familien Gulstad, med Marie 

Dalset Gulstad i spissen, sitt hus og hjem for en sosial 

og trivelig kveld. Vi fikk servert pizza og brownies, vi 

snakket om skole, idrett, fritidsaktiviteter, Norge, USA, 

samt smått og stort som måtte oppta den enkelte for 

tiden. Det var spennende å høre om bakgrunnene og 

historiene til alle sammen - noen har levd mesteparten 

av sitt liv i Norge og er ute for ett eller flere år – for 

andre igjen er Norge kanskje mer et sted man i all ho-

vedsak kjenner fra korte besøk og ferier. Noen skal til-

bake til Norge allerede til sommeren – noen skal bli 

boende i USA eller utlandet permanent … eller i hvert 

fall frem til de selv skal velge studiested eller arbeids-

plass. Noen trives godt i en amerikansk skolehverdag – 

andre har litt større utfordringer med å tilpasse seg. 

Mer eller mindre alle sammen er aktive i idrett eller 

andre fritidsaktiviteter, som sammen med skole og lek-

ser spiser opp mesteparten av døgnets 24 timer. Alle er 

de fantastisk flotte ungdommer – morsomme, engasjer-

te, utrolig intelligente, spreke, samt veldig varme og inkluderen-

de i møte med hverandre og med en aldrende sjømannsprest.  

Det er liten tvil om at ungdomskveldene er kommet for å bli. 

Ungdomskveldene er et tilbud til eldre ungdommer – det vil si 

fra og med det året man fyller 15 år og oppover. I en hektisk og 

krevende hverdag er det ment å være et pusterom, hvor man 

kan komme akkurat slik som man er. Kveldene skal være velsig-

net fri for press og krav om å prestere og skal forhåpentligvis 

minne ungdommene på hvor fantastiske de er – særlig i de til-

fellene hvor omgivelsene deres prøver å overbevise dem om noe 

annet. De skal minnes de om at de er «awesome» akkurat slik 

de er. Man får anledning til å praktisere det norske språket. 

Man får møtt og pratet med andre ungdommer som har en fot i 

en norsk kontekst og samtidig den andre foten i amerikansk liv 

og hverdag. Det er også ment å være et forum hvor man som 

gruppe og enkeltindivid kan snakke med sjømannspresten om 

både gleder og bekymringer, seiere og nederlag – og kanskje får 

man et gudsord eller to med på veien.  

Ungdommene vil selv være med å avgjøre hva vi skal gjøre fra 

gang til gang – og legge føringer på når det passer å treffes med 

hensyn til prøver og ferier og livet for øvrig. Vi tar sikte på å 

møte et par-tre ganger i løpet av halvåret. Noe annet ville være 

urealistisk i måneder som flyr forbi med skole, idrett, frivil-

lighetstimer, dating, mye bilkjøring og ikke minst viktig tid for å 

hvile hjemme på sofaen med telefon, nettbrett eller tv med 

YouTube, Netflix eller an annen av en ukjent mengde strømme-

tjenester. Ungdomskveldenes hyppighet og plassering i året skal 

etter beste evne tilpasses en hektisk hverdag, kan man være 

med på én kveld eller alle – hjertelig velkommen er man uan-

sett.  

For mer informasjon om ungdomskveldene, ta kontakt med 

kapellan Robert Knudsen på rkn@sjomannskirken.no eller tele-

fon 832 279 7977. 
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Året var 2010. Jeg hadde jobbet som uavhengig datakonsulent 

et drøyt år, og hadde blant annet gjort en del jobber for sjø-

mannskirka. Utpå høsten fikk jeg en telefon fra Ingvild Falle-

gård, som var bestyrer på kirka, der hun fortalte at hun hadde 

en idé som hun gjerne ville diskutere med meg. Det viste seg at 

den ideen var en total omlegging av Texas Nytt, magasinet som 

hadde vært fast lesestoff for alle oss nordmenn i Houston-

området i årevis. Hun ville ha med meg på laget, noe jeg syntes 

hørtes både spennende og interessant ut. Vi møttes noen ganger 

for å diskutere alle aspekter med å gi ut et blad, og vi hadde også 

møte med markedsavdelingen i sjømannskirkas organisasjon i 

Bergen. Vi fikk ikke særlig medhold og oppmuntring der; snare-

re fikk vi klar beskjed om at man ville bort fra trykte blad, og at 

all informasjon skulle gå online eller pr. email. I 2010 var dette 

ennå en ganske radikal idé, og både Ingvild og jeg var vel litt 

skeptiske til det. Vi fikk etter hvert «tillatelse» til å gi ut bladet 

et års tid som en overgangsordning, men etter det mente de det 

ville stoppe seg selv. 

Ingen av oss hadde erfaring med å lage eller utgi en sånn trykk-

sak før, men det ble ganske snart klart at Ingvild ikke trengte 

meg til å komme med ideer; hun hadde mer enn nok av det selv, 

men hun visste ikke hvordan det kunne omsettes i praksis! Så 

min jobb ble å overføre hennes ideer til noe konkret på papiret, 

men jeg tenkte litt som Pippi Langstrømpe: Dette har jeg aldri 

gjort før, så det kan jeg helt sikkert! Vi var også så heldig å ha en 

vaskeekte journalist i kolonien på den tida, så hun sa ja til å 

skrive hovedartikkelen i det første nummeret. 
Siste nummer av «gamle» Texas Nytt kom ut før jul i 2010, og i 

februar var vi klare med første utgave av «Nye» Texas Nytt, med 

daværende generalkonsul Jostein Mykletun og hans kone Sonia 

på framsida. Bladet var på 28 sider i «letter size», og fra da av 

har alle nummer blitt trykket i farger. Ambisjonen var å gi ut 

fire nummer pr. år; to på våren og to på høsten, og det har vi 

gjort siden. Eneste unntaket var i 2016, da gjorde personalsitua-

sjonen på kirka at de ikke hadde kapasitet til å gi ut et fjerde 

nummer før jul. Men i 2017 var vi tilbake for fullt med fire num-

mer. 

Et av ankepunktene fra Bergen var at det ikke ville være økono-

mi i å gi ut et blad på papir så ofte. Realiteten har vært det mot-

satte. For mange bedrifter, særlig amerikanske, er det lettere å 

betale for en annonse enn å gi en ren donasjon, så derfor er bla-

det fortsatt god butikk for kirka. Vi har gode støttespillere som 

ville støttet kirka uansett, men vi har også trofaste annonsører 

som er med år etter år. 

Texas Nytt fyller 50 år i år. Samtidig tar vi fatt på det åttende 

året i ny drakt, og i dag er bladet en solid 36-siders utgave som 

distribueres til nesten 1000 husstander. Vi setter veldig pris på 

tilbakemeldinger, som nesten utelukkende er positive, og vi 

oppfordrer flere til å bidra selv! Du trenger ikke å aspirere til 

Nobelprisen i litteratur for å skrive for oss, og ofte er en god idé 

det viktigste. Så lenge vi føler at bladet har en misjon og settes 

pris på av de som leser det, er det verdt det arbeidet som legges 

ned for hver utgave. Gi oss både ros og ris, så bladet kan bli en-

da bedre! 

Nye Texas Nytt 

Skrevet av: Terje Odden 

 

Tilbake-

blikk 
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Et knippe av forsider fra de siste sju årene. 

Her er arbeidet i gang med å reparere en brønn 
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Sponsoravtaler med Sjømannskirken 

Løsninger på sudoku fra nr. 

4-2017 

Vanskelig Sudoku  Lett Sudoku  

 

Sponsor-

avtaler 

Ny Sudoku 
Vanskelig Sudoku 

9 7 5 4 2 1 6 3 8 

6 4 2 9 8 3 7 5 1 

8 3 1 5 6 7 2 4 9 

5 8 9 6 7 4 3 1 2 

4 1 7 8 3 2 5 9 6 

3 2 6 1 5 9 4 8 7 

7 5 4 2 1 8 9 6 3 

2 9 8 3 4 6 1 7 5 

1 6 3 7 9 5 8 2 4 

7 1 6 8 5 3 4 9 2 

2 9 8 4 1 7 3 6 5 

5 3 4 6 9 2 1 7 8 

8 2 3 5 7 1 6 4 9 

6 7 5 9 2 4 8 1 3 

1 4 9 3 8 4 2 5 7 

3 5 1 2 4 9 7 8 6 

99 6 7 1 3 8 5 2 4 

4 8 2 7 6 5 9 3 1 

 5      6   1   3 4 

  9   7   4     2 

      3       5 8 

                  

  7      1 9       

    9 4     3     

  5   9 3         

  4           2   

              1   
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Sjømannskirken og Texas Nytt trenger nytt fotoapparat. 

Kameraet blir brukt til å dokumentere arrangement og aktiviteter på kirken. 

Bildene er viktige både for å markedsføre kirken på sosiale medier, og i           

arbeidet med Texas Nytt. 

Et nytt kamera koster omtrent $500-$600. Ta kontakt hvis 

du kunne tenke deg å gi støtte til hele eller deler av dette 

beløpet. Kontaktinfo: tov@sjomannskirken.no eller mobil 

+1 832 279 7555 

 

Vil du sponse nytt kamera for Texas Nytt? 
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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:  .................................. 832 620 5133  

E-post:  ............................. jre@norwep.com 

 

Lett Sudoku 

9  8       5   7   

    4 9   7 8     

  2         9     

5   3   6 8   2   

1 4 8 7   2 5     

7   2   1     4   

      2   4 6 1 3 

4 3 6   5     9   

  1     7     8   

mailto:rdconsul@aol.com
mailto:sarah.j.sweet@jpmchase.com
mailto:anne-brith@nacchouston.org
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