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Nei, vi har ikke begynt å skrive svensk i Texas Nytt. Selv ikke 
når det er jeg som har fått æren av å skrive "Tanker i tiden". Det 
var noen år siden sist. Og jeg kan ikke nekte for det – etter 4,5 
år i Sverige er det nesten vanskelig å holde seg til "ren norsk". 
Ja, dere vet jo hva jeg mener – "or what?" 

Alle vi nordmenn, og skandinaver, som bor rundt omkring i 
verden, blir preget av stedet vi bor på, både språklig, sosialt og 
kulturelt. 

"God fortsättning" er svensk og betyr direkte oversatt "god fort-
settelse". Her i Sverige brukes det som en hilsen etter jul og 
nyttår. Men jeg syns det passer enda bedre i tiden vi er i nå, 
påsketiden.  Selv om det nærmer seg nasjonaldagen når du leser 
dette, er vi i kirken "i påsketiden" helt fram til og med første 
uken i mai. Søndag 6. mai er 6. søndag i påsketiden. 

"God fortsettelse" er en viktig hilsen til 
hverandre, ikke bare etter jul og nyttår, 
men også etter påske og andre store, 
viktige merkedager i livet. 

Så kjære Texas-venner – god fortsettel-
se! 

God fortsettelse på ditt utenlandsopp-
hold, kort, midlertidig eller livslangt. 
God fortsettelse på din hverdag under en 
varm Houston-sol og styrtende Texas-
regn. God fortsettelse for sjømannskir-
kens viktige arbeide i Houston. 50 år har 
sjømannskirken vært et kirkelig, sosialt 
og kulturelt nærvær i Houston. 35 år har 
basen vært 4309 Young Street. Og 
mange av dere som leser dette har per-
sonlig kjennskap til hele denne histo-
rien. Til dere spesielt sier jeg i dag: «God 
fortsettelse!» 

Den jødiske forfatteren Chaim Potok 
begynner en av sine romaner med set-
ningen "All beginnings are hard". "Alle 
begynnelser er tøffe". Det vet de fleste som har pakket ned hus 
og hjem i Norge og reist over Atlanteren, alene eller sammen 
med familien. Jeg husker ennå første dag i barnehagen for elds-
temann her i huset (han er nå tenåring og høyere enn sin 
mor...). En ny barnehage betydde også nytt personal, nye barn, 
nye rutiner og et nytt språk. Første dagen i First Friends gråt 
han til han spydde. Og mamma-hjerte gråt også. Nå, i ettertid, 
sier Alfred: "Jeg vil lære flere språk sånn som jeg lærte engelsk. 
Ved å bare leke!" 

Alle begynnelser er tøffe. Det vet den som har vært gjennom 
store overganger i livet. Det vet de som var med å starte sjø-
mannskirkens hverdag i Houston. Det vet de som kjøpte og byg-
de kirken på Young Street. Det vet alle som har gjennomgått en 
skilsmisse, en oppsigelse, en sykdomsperiode osv. Etter krise og 
sjokk kommer ofte en fase som kalles "nyorienteringsfase". Det 

God fortsättning! 

er når livet tar en ny vending. Jeg forsøker ikke å forringe livets 
vanskelige situasjoner, men jeg har også selv opplevd at vanske-
lige erfaringer kan føde ny innsikt, ny kunnskap og nye ferdig-
heter. Noen av disse erfaringene fikk jeg under årene vi bodde i 
Houston. 

Etter en begynnelse kommer en fortsettelse. 35 år etter starten i 
Young Street er Sjømannskirken i Houston langt fra barndom 

og ungdomstid. En 35-åring i dag er ofte 
ferdig med ungdomsopprør, har valgt sin 
livsvei, er i jobb og har en del mennesker 
tett på seg i sin hverdag. En 35-åring har 
ofte fullt opp og ikke alltid tid til å reflek-
tere så mye. En 50-åring derimot vil ofte 
oppleve at de eksistensielle spørsmålene 
fra ungdomstiden begynner å dukke opp 
igjen; "hva er meningen med livet?"; "har 
jeg tatt de riktige valgene?"; "lever jeg 
sammen med rett person?" "hva tror jeg 
egentlig på?" eller kanskje "har ikke livet 
mer å by på enn dette?" 

Sjømannskirken i Houston har både 35-
åringens unge mot og 50-åringens livser-
faring og ettertanke. Det gir et godt av-
spark for en god fortsettelse! Sjømanns-
kirken er gjennom organisasjonens 154 
år lange historie kjent for å være en kirke 
med løse telt-plugger. Med basen i Young 
Street, besøk til utallige skip og sjøfolk 
opp gjennom årene, flyverne i Wichita 
Falls, til innsatte i fengsler flyreiser unna 

Houston og med et aktivt arbeide i Katy, har Sjømannskirken i 
Houston bevist at det er sant. 

Det er en historie å være stolt av. Det er en historie jeg er stolt 
av å være en liten del av. Det håper jeg du er også. Det er en 
historie det er godt å ha i ryggsekken når blikket hele tiden hol-
des på nåtid og framtid. 

Gratulerer med jubileet kjære kjente og ukjente Texas-venner. 

Hilsen Ingvild Mydske Fallegård, Houston-patriot og x-
sjømannsprest i Texas. 

Sommeren 2018 kommer Ingvild og familien på besøk til 
Houston igjen. Helgene 30. juni – 1. juli og 7.-8. juli er Ingvild 
og Fredrik på jobb i Sjømannskirken i Houston. De håper å se 
mange nye og gamle kjente! 

Tanker i     
tiden 

 

Skrevet av: Ingvild Mydske Fallegård 
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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  

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 september 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
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u
m
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r: 

Redaksjonskomité for Texas Nytt: Torhild Viste, Robert Knud-
sen, Øystein Lima Braut og Terje  Odden. 
 
Redaktør for dette nummer: Terje Odden. 
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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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Bred dina vida vingar  

Min salme 

Da jeg var liten, reiste vi ofte fra Sørlandet til Oslo for å 
besøke Else, ei god venninne av familien vår. Når vi skulle 
i seng var det Else som la oss, og da visste vi hvilken sang 
som skulle synges. Det var Lina Sandells «Bred dina vida 
vingar». En nydelig tekst med en rolig og vakker melodi 
som gjorde at roen og tryggheten senket seg i sjel og sinn. 
Ofte brukte min mor også denne sangen ved sengekanten, 
så den ble en del av tradisjonen i vår familie. 

 Mange år seinere ble jeg selv far, og så var det min tur til å 
sitte på sengekanten, holde i hånda og synge nattasang. Da 
gikk «Bred dina vida vingar» rett inn i repertoaret, nær-
mest ubevisst. Og der har den blitt, kveld etter kveld, år 
etter år. Til og med i kveld, når jeg skriver dette, har jeg 
nettopp sunget denne gamle kveldsbønnen for vår yngste 
datter, og bedt om at hun skal få «stilla vila i ve och väl 
hos dig».  

Verdiene vi tar med oss som barn blir i stor grad med oss 
hele livet. Og denne sangen er jo ikke bare en nattasang, 
den handler om livsløpet. Det er en bønn om at Gud skal 
være min visdom og mitt råd, altså en som aktivt tar del i 
mine valg i livet. Og når vi synger «och låt mig alla dagar 
få leva blott av nåd», så legger vi livet og alt vi er i Guds 
hender. Det er trygt og fint å kunne leve og dø i Guds evige 
kjærlighet og nåde. 

Dette bildet tok vi i sommer da vi var på tur til Seattle. Fra venstre 
ser du Ingrid (13) som er født i Houston og den første som er døpt i 
døpefonten som står i sjømannskirka, Anine (10) sittende foran, 
Ragnar (46) bak, Åshild (42), og Hans Christian (15). Vi jobbet jo 
på kirka i 2003-2006, og vi synes det preger oss ganske mye. Vi 
savner folkene og miljøet rundt kirka, og vi hadde noen virkelig 
flotte år i Pasadena. Nå bor og arbeider vi i Grimstad. Åshild arbei-
der på rådhuset, og jeg er lærer ved Drottningborg vgs. 

Bred dina vida vingar 

 

Bred dina vida vingar, 

o Jesus, över mig, 

och låt mig stilla vila 

i ve och väl hos dig. 

Bliv du mitt alt i alla 

min visdom och mitt råd, 

och låt mig alla dagar 

få leva blott av nåd. 

 

Förlåt mig alla synder 

och två mig i ditt blod. 

Giv mig ett heligt sinne, 

en vilja ny och god 

Tag i din vård och hägnad 

oss alla, stora, små, 

och låt i frid oss åter 

till nattens vila gå. 

Skrevet av: Ragnar Kortner 
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Mai, ein månad med mange merkedagar og lange tradisjonar. 
Ein månad då vi nordmenn blir ekstra norske når vi bur i utlan-
det. Det er viktig å halde tradisjonane i hevd. Og så lengtar vi 
litt heim til våren, kvitveisane, blomstringa av frukttrea og den 
friske lufta. Men her i Houston skal vi få være med på mykje 
kjekt denne månaden. Sjømannskirken har 30-årsjubileum, 
kronprinsparet kjem på besøk, det er OTC, 17. mai-feiring og 
nesten 30 ungdomar som skal konfirmerast. Alt dette fortjener 
ein fest og god mat! 

Rømmegraut og spekemat høyrer våren til, både til 17. mai, som 
jonsokgraut og slåttegraut. Og rømmegraut er noko av det enk-
laste du kan lage, du må bare passe på at den ikkje svir i bun-
nen. 

Då eg kom til Sjømannskirken fann eg ei veldig enkel og lokalt 
tilpassa oppskrift på rømmegraut. Og grauten, ja den er kjem-
pegod. Dersom du vil ha det blanke fettet på toppen kan du 
smelte smør og la det stå litt slik at grumset synk. Så auser du 
forsiktig av det gule, klare smøret og legg det på toppen av grau-
ten. Då trur alle at du har fått rømmen til å «skyte» fettet så 
fint. 

Vanleg tilbehør er spekemat, sukker, kanel, rosiner, smørauge. 
Og så bruker mange flatbrød, vannkringler og sukkerkavring. 
Alt dette er ikkje så lett å få tak i her, men vi har gjort ein enkel 
vri og laga kavring av pølsebrød. Del pølsebrøda i to og legg dei 
utover steikeplata og set ovnen på 100 °C / 200 °F og la det stå 
slik i eit par timar til dei er heilt tørre. Luft nokre gonger under-
veis, og snu litt på «kavringane». Blir kjempegode sukkerkav-
ringar! 

Rømmegraut (ca. 5 porsjoner) 
5 dl (1 lb) Rømme  ( Sour Cream) 
1 dl   Kremfløyte  (Heavy Whipping Cream) 
4 dl  Surmelk  (Buttermilk) 
3 dl  Melk  (Milk) 
2.5 dl  Kveitemjøl (All Purpose Flour) 
2 ts  Salt  (Salt) 

Kok opp rømme og kremfløyte. Rømmen her er ikkje fullt så 
kraftig som den vi har i Norge og vi blander derfor i litt fløyte.  

I ein bolle blandar du saman 
buttermilk, melk og kveite-
mjøl. Bruk stavmikser for å få 
ut klumpene. 

Ha blandinga oppi kjelen og la 
det koke opp mens du rører 
absolutt heile tida.  

Smak til med ca. 2 ts salt. 

Bruk aluminiumskjele, ikkje stål! 

Sett kjelen i vannbad i ein større kjele, ein grei måte å holde 
grauten varm på utan at den svir seg. 

Dette blir ein veldig god graut som og er fin å fryse. 

Og så må vi ha med ei knallgod kake som du kan servere til både 
kvardag og fest. Den er fin både som dessert og til kaffikosen. 
Fyll den med det du liker aller best! 

Marengsrullekake 
5  eggekviter 
2,5 dl sukker 
1 pk  vaniljesauspulver ( ev. 2 
ts sitronsaft og 1 ss maisenna) 
( evt. mandelspon) 

Visp eggekvitene til kvitt 
skum, tilsett litt og litt sukker og visp til tjukt og luftig skum. 
Det er stivt nok når du kan snu bollen opp ned og ingenting 
renn ut. 

Dryss vaniljesauspulveret sakte i mens du fortsatt rører. Der-
som du ikkje har ferdig vaniljesauspulver, kan du erstatte det 
med 2 ts sitronsaft og 1 ss maisenna.  

Når pulveret er rørt heilt inn heller du eggekviterøra utover ei 
stor bakepapirkledd langpanne og bre det forsiktig utover. Du 
kan no strø over mandelspon hvis du likar det. 

Steikes midt i ovnen, 180 °C/ 360 °F, i  20 minutt. 

Kaka må være heilt avkjølt før den fylles. Den kan gjerne vente 
over natta. 

Legg eit bakepapir oppå kaka, og ei bakerist forsiktig oppå der 
igjen. Ta tak på sidene og snu alt opp ned. Dra bakepapiret for-
siktig av kaka. Dersom papiret sit godt fast, kan du pensle med 
kaldt vatn på papiret og så dra forsiktig av.  

Fyll:  

3 dl  kremfløyte  
(1 ss     melis) 
(1 ts  vaniljesukker) 
500 g  jordbær / blåbær (eller anna frukt) 

Pisk fløyte og ev melis og vaniljesukker til mjuk krem og bre 
dette utover kaka, litt innanfor kanten. 

Legg så på det du har lyst til. Du kan bruke friske bær, eller fros-
ne. Hermetisk frukt eller fersk frukt, sjokolade osv. Bruk fanta-
sien og fyll med det du liker aller best. Vær obs på at både fros-
ne bær og hermetisk frukt kan være litt fuktige, la det renne 
godt av. 

Her har vi brukt blåbær og rørte jordbær.  

Bøy inn den eine kortsida, ta tak i papiret under og rull kaka 
forsiktig saman. Legg den med skøyten ned på serveringsfatet. 

Sett den kaldt til den skal serveres. Nyt!  

Kom mai du skjønne milde! 
 Fra  

Sjømanns-
kirkens 
kjøkken 

 

Skrevet av: Karianne Angelskår 

I dette nummeret ser vi 
igjen på oppskrifter fra 
tidligere Texas Nytt.  
Denne gangen fra Kari-
anne Angelskår som var 
vertskap fra 2012-2015. 
Denne sto i nr. 2-2013. 
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Det er et jubileumsår noe utenom det vanlige i Houston. Sjø-
mannskirken ble startet opp i Houston for 50 år siden og for 35 
år siden sto nåværende kirke ferdig i Pasadena. I tillegg har 
«Offshore Technology Conference» (OTC) arrangert konferan-
ser og utstillinger i 50 år. Hva passer da vel bedre enn å snakke 
med Anne-Brith Berge, som i mange år har vært så engasjert på 
begge disse arenaene?  

På kirken kjenner vi henne som alltid positiv og frivillig i mange 
sammenhenger som f.eks. medlem av kirkestyret gjennom flere 
år. Gjennom sin stilling som Executive Director i The Norwe-
gian American Chamber of Commerce (NACC) siden 1990, har 
hun vært engasjert med OTC i forbindelse med den årlige OTC- 
lunsjen, som arrangeres på tirsdagen, og ikke minst arbeidet 
iherdig med OTC-middagen som arrangeres på onsdagen under 
OTC-uken. På det meste har det vært 750 gjester på denne mid-
dagen. 

- Da vi var så mange var det mye arbeid og stress. Jeg måtte 
gjerne ta det med ro noen dager etterpå.  

De siste årene har antallet gjester gått mye ned. Imidlertid er 
kirken og NACC bare to av mange arenaer Anne-Brith har enga-
sjert seg i opp gjennom årene. Hun har alltid mange jern i ilden 
og har opparbeidet seg et enormt nettverk.  

-Hvor kommer all denne energien og engasjementet fra? 

-Jeg er oppvokst som gårdsjente på gården Herland i Hof i Vest-
fold. Vi lærte tidlig å arbeide og var alltid ute og lekte eller drev 
med idrett. Det å stå på ski og skøyter var en naturlig del av li-

Engasjert på mange fronter  

 

Hovedsak 

vet. Jeg elsket gårdslivet 
da og gjør det ennå. Du 
vet, jeg er fortsatt ei norsk 
gårdsjente. 

Hun smiler og kommer 
med en av mange digresjo-
ner. Anne-Brith har alltid 
en historie å fortelle. 

-Jeg elsker å kjøre traktor. 
Har alltid gjort det. Bent 
og jeg har fortsatt en gård 
hjemme i  Hof. Der har vi 
tre traktorer. En Farmal fra 1953, en International fra 1974 og 
en Zetor fra 1987. Jeg kjører alle tre når det byr seg en anled-
ning. 

Under barndom og oppvekst var jeg veldig engasjert i idrett. Jeg 
var også på landslaget på skøyter, men det kan overhodet ikke 
sammenlignes med  skøyteløp i våre dager. De går så mye forte-
re. Jeg gikk også mye på ski, som om vinteren faktisk var måten 
å komme seg til og fra skolen på. Siden jeg vokste opp på gård, 
som ligger relativt langt fra hovedveien og har bratt utvei, var 
nok det en grunn til at jeg alltid hadde god kondisjon. Jeg har 
alltid likt å konkurrere og her i Houston spiller jeg gjerne tennis 
når jeg har tid.  

-Fortell litt om hvordan det var å komme fra et gårdsbruk i 
Vestfold til USA? 

Det var litt av en overgang. Bent og jeg 
reiste til San Francisco i 1969. Han skulle 
studere ved Berkeley. Vi var skrekkelig 
naive og havnet midt oppi hippietid og 
studentopptøyer. Husker godt vi satt ute på 
balkongen en ettermiddag og lurte på hva 
det var som luktet så rart. Etter hvert 
skjønte vi at det var opptøyer rett i nærhe-
ten og at lukten kom fra tåregass som poli-
tiet brukte. Vi satt imidlertid og koste oss 
med maten igjennom det hele, men jeg må 
jo innrømme at «livet i Berkeley», særlig 
på den tiden, var stor overgang for ei 
gårdsjente fra Vestfold. California er imid-
lertid en flott stat og jeg kjenner ingen som 
ikke liker seg der.  

Jeg jobbet forresten et par år i «Bennett 
Tours», som var et norske reisebyrå i 
«downtown» San Francisco. Det kan også 
nevnes at vår eldste datter, Charlotte, ble 
født i San Francisco og er døpt på Sjø-
mannskirken der. 

En gang vi tok en tur i Golden Gate Park, i 
San Francisco-området, så vi en gammel og 
nedslitt  seilskute som lå litt inn fra strand-

Skrevet av: Øystein Lima Braut 

17. mai-feiring på Sjømannskirken i Wier Drive i 1977 
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kanten. Det viste seg å være Roald Amundsens seilskute, Gjøa. 
Den hadde da ligget der i 66 år. Helt på begynnelsen av 1970-
tallet var det mange, spesielt norske, i området som ivret for at 
den burde bli brakt tilbake til Norge. I 1972 lyktes det så å få 
den fraktet hjem hvor den ble plassert på et museum på Bygdøy.  

-Så bar turen videre til Houston etter hvert? 

-Ja, i 1974 flyttet vi 
til Houston. Hoved-
grunnen til det var at 
Bent bestemte seg for 
å begynne å jobbe i 
Houston-firmaet 
«Brown & Root». Da 
vi kom til Houston, 
flyttet vi først inn i et 
leiehus før vi kjøpte 
hus i nordvest Hous-
ton. Der har vi bodd 
siden og har trivdes 
godt med gode na-
boer og venner. Det 
er helt utrolig hvor 
mye Houston og alle 
omliggende områder 
har vokst. Katy var 
for eksempel kun en 
liten «Westernby» 
den gang og er ikke 
til å kjenne igjen. 

I flere av de årene jeg 
var hjemme med 
barna, ble jeg, som mange andre nordmenn her, engasjert i kir-
ken, som den gang lå i Wier Drive. På den tiden var Oddvar og 
Anne Mikalsen presteparet på kirken. De hadde flere barn og 
blant annet en sønn som var like gammel som vår eldste datter. 
De lekte veldig godt sammen. Vi ble raskt gode venner med 
dem. Dermed ble jeg også engasjert i kirken og hjalp til når jeg 

kunne. Husker godt jeg ble engasjert i de første julebasa-
rene som ble arrangert. Basarene var heller små den 
gang, men det skulle vise seg at de ble begynnelsen til en 
veldig viktig inntektskilde for kirken. Husker blant annet 
at vi et år kjøpte varer fra en dansk butikk som nylig had-
de gått konkurs og hvor vi fikk kjøpt rimelige nordiske 
varer. Det er hyggelig å tenke tilbake på de årene, og de 
mange som jobbet og ivret for Sjømannskirken på den 
tiden. Mange har fortsatt med engasjementet opp gjen-
nom årene, og nye har kommet til som er villige til å hjel-
pe når det trengs. Veldig godt at det er slik. 

-Så kom etter hvert 1980-tallet og bygging av ny kirke i 
Young Street. 

-Ja, det jeg husker aller best fra den tiden er da kong 
Olav kom i 1982 for å legge ned grunnsteinen til kirken. 
En av grunnene til at kongen kom den gangen var at han 
også hadde blitt invitert av Norwegian Society of Texas 
(NST) fordi han hadde sagt seg villig til å være NST’s 
“Øverste beskytter” da det første NST chapteret, “Viking 
Chapter”, ble grunnlagt i Dallas i 1975. Under et ukelangt 
besøk rundt om i Texas, besøkte han bl.a. “Texas State 

Fair” og  Clifton. Det var selvsagt stor stas for de norske miljø-
ene rundt omkring. I Houston ble det forberedt et stort arrange-
ment i forbindelse med grunnsteinsnedleggelsen, og mange 
hundre personer fra hele Texas og omegn hadde meldt seg på til 
Barbecue. Mange kom i bunad. Natt til den store dagen kom et 
skrekkelig uvær og det ble veldig vått og kaldt. Uværet  varte 
gjennom hele dagen og også på det tidspunktet kongen la ned 

grunnsteinen. Hele 
kirkeeiendommen 
var full av vann og 
gjørme. Det var 
Georg Børresen som 
var prest den gangen, 
og han og alle andre, 
spesielt de som var 
involverte i arrange-
mentene, var selvsagt 
utrolig stresset. I hu 
og hast ble det bestilt 
telt, slik at kongen, 
presten og så mange 
som mulig av gjeste-
ne kunne sitte under 
det mens de spiste. 
Jeg må legge til at da 
kongen marsjerte 
inn, sto flere i en 
såkalt «receiving 
lane» for å hilse på. 
En av damene var 
høygravid og sikkert 
veldig stresset. Hun 
rett og slett besvimte 

der hun sto og falt rett på kongens paraply som brakk og ble 
ødelagt. Senere sendte hun en ny paraply  til kongen, og som 
takk for det, fikk hun et flott takkebrev fra kongen. Det var selv-
sagt gjevt. Må legge til at mine to døtre, Charlotte, som da var 11 
år og Margrethe, 7 år, hadde blitt valgt til å overrekke kongen 

Anne-Brith med datter, Charlotte, i San Francisco i 1972  

Anne-Briths to døtre møtte kongen med blomster under grunnsteinsnedleggel-
sen. Charlotte, som da var 11 år og Margrethe, 7 år.  



 

8   Texas Nytt Nr. 2 2018 

 

 

 

Hovedsak 

Det er jo egentlig en tøff tur. Når de så er på toppen er det alltid 
like givende å se hvor flott de synes det er.  

-Etter hvert ble ungene større og du ble klar for arbeidslivet 
igjen. Fortell litt om det. 

-I 1990 ble det ledig stilling i «The Norwegian American Cham-
ber of Commerce (NACC) som Executive Director. Jeg ble 
spurt om å ta jobben og gjorde det. NACC var da, og er 
fremdeles, i den heldige situasjon at de har kontor på Ge-
neralkonsulatet hvor også Innovasjon Norge og NORWEP 
er. Den gang jeg begynte var Generalkonsulatet på Allen 
Parkway. Vi hadde fin utsikt mot «downtown» Houston og 
kunne se hvordan det ene høybygget etter det andre 
«spratt» opp. Tenker på hvor mye byen har vokst gjennom 
årene. NACC Houston ble etablert i 1973 og er et av ni 
«chapters» i USA. Det er også et kontor i Norge. Gjennom 
disse 28 årene jeg har jobbet med dette, har hovedtyngden 
av medlemmene vært knyttet til olje- og energivirksomhe-
ten. Tidligere var det også noe shipping, men det har det i 
mange år blitt mindre og mindre av. Nedgangen i ship-
pingen er noe Sjømannskirken selvfølgelig også erfarer. 

-Med jobben i NACC kom også din tilstedeværelse på OTC. 
Jeg har lest at OTC i 1969 var en stor suksess. De hadde 
hele 2.797 deltakere. Nå er det vel gjerne rundt 100.000. 
Det sier vel også noe om den utvikling Houston har hatt. 

hver sin blomsterbukett. Det gjorde de, men det var så dårlig 
vær at det var vanskelig å se mye av det. 

-Men du var engasjert i flere ting enn kirken. Fortell litt om det. 

-Jeg engasjert meg noe i NST etter at «Snorre Chapteret» ble 
startet opp i 1978. Gjennom det ble jeg etterhvert spesielt enga-
sjert som norsklærer, noe jeg har gjort med stor glede i 30 år. 
Har også innimellom tatt på meg oversettelser når det har pas-
set slik. Det som kanskje har engasjert meg mest er imidlertid 
«Houston-Galveston/Stavanger Sister City Society (HGSSCS)», 
som er en av Houstons 17 «Sister Cities». Initiativtakerne til 
dette var to prominente Houston-damer på den tiden. Jeg ble 
snart invitert til å være med og ble etter kort tid spurt om jeg 
kunne være sekretær. Slik ble det inntil jeg overtok som presi-
dent midt på 2000-tallet. Mine engasjementer er kanskje et 
resultat av at jeg alltid har vært opptatt av norsk-amerikanske 
forbindelser. Arbeidet med HGSSCS  synes jeg er spesielt  gi-
vende fordi vi legger vekt på utveksling av ungdommer i «High 
School» alder. Helt siden oppstarten i 1980 har vi vekslet mel-
lom det å sende elever fra Stavanger til Houston og fra Houston 
til Stavanger. I 1989 kom Galveston også offisielt med og der-
med utveksler vi ungdommer til og fra Galveston også. Et ho-
vedmål er at ungdommene skal bo hos vertsfamilier. Vi forsøker 
å velge ut elever fra ulike skoler og samfunnslag og vet at vi med 
dette programmet gir dem en opplevelse for livet. Samtidig læ-
rer de ikke bare om Norge og Texas, men får et mye videre utsyn 
på mange ting. Det må understrekes at vi gjennom årene har 
fått pengestøtter, spesielt fra oljeselskaper som har kontorer  
både her og i Stavanger. Vi jobber nå aktivt med å forberede en 
delegasjonstur til «Texas Days i Stavanger» i juni. Den delen av 
opplegget i Stavanger, som mange gleder seg mest til, er å gå 
opp på Prekestolen. Mange av elevene har aldri gått opp på så 
høye fjell i slik fin natur. Vi må ofte gi dem råd om at de bør ta 
tak i grener og gjerne bøye seg framover for å holde balansen. 

Anne-Britt på OTC-middagen i 2015.  

Anne-Brith er et kjent syn i innsjekken på NACC sine arrange-
menter.  
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-Det har vært en enorm utvikling. Bare siden jeg startet i 
NACC har mye skjedd. For 5-6 år siden nådde vi nok den 
foreløpige toppen. Da var det store delegasjoner som kom 
fra Norge, mens det alt i alt var rundt hundre tusen men-
nesker som besøkte messen. På OTC-middagen var det på 
det meste 750 mennesker tilstede. I de senere år har tallet 
gått ned. I starten var vi på Houston Country Club, men vi 
vokste etter hvert ut derfra. Jeg måtte se meg om etter et 
nytt og passende sted hvor det var nok plass. Heldigvis 
kjente jeg til at han som var «main chef» på River Oaks 
Country Club var gift med en norsk dame. Jeg tok turen 
opp dit en dag og spurte etter denne chefen. Da jeg kom 
dit og fikk møte ham, var det første han sa: «I have been 
waiting for you to contact us». Det viser litt viktigheten av 
å ha kontakter. Vi har vært på denne klubben hvert år si-
den. 

I sammenheng med NACC-arrangementer vil jeg gjerne 
nevne «NACC’s julelunsj», som i mange år nå har blitt 
arrangert på Houston Country Club. For flere år siden ble 
den forresten flyttet dit fra Westin Galleria fordi rommet 
der ble for lite. I mange av disse årene har gjestene hatt 
stor glede av at kirkekoret har opptrådt med norske og 
amerikanske julesanger, og at mange i koret har opptrådt i 
bunad. Jeg synes det er trist at det ikke ble noe kirkekor i fjor 
men la oss håpe at det kan komme i gang igjen. 

-Fortell litt hva som inspirerer deg med arbeidet til NACC. 

- NACC er en nettverksorganisasjon som gir muligheter til å 
bruke nettverk til å styrke samarbeidet mellom Norge og USA. 
Jeg synes det er fint at vi kan jobbe for at norske og amerikans-
ke forretningsfolk kan møtes og på den måten utveksle ideer 
som kan legge grunnlag for videre samarbeid. 

-Det er som sagt jubileum for kirken i år. Si litt om ditt forhold 
til kirken og hva du tenker er viktig for kirken de neste ti årene? 

-Jeg er veldig glad i denne kirken, også fordi den representerer 
norsk kultur. Den betyr ikke bare mye for meg og min familie, 
men jeg vet også at den betyr mye  for nordmenn i Houston. Jeg 
har sittet i kirkerådet og vet at god økonomi er svært viktig for 
driften. Jeg håper å kunne engasjere meg litt mer med kirken. 
Jeg tror jeg kan bruke nettverket jeg har opparbeidet, blant an-
net når gjelder kirkens årlige golfturnering. Jeg synes forøvrig at 
kirken gjør en flott jobb med «Texas Nytt» og at bladet bidrar 
veldig til å synliggjøre kirken. I tillegg har kirkens ansatte alltid 
vært, og er, gjestfrie og generøse. Det er alltid hyggelig å komme 
dit. 

Det må nevnes her at Anne-Brith allerede engasjerer seg med 
kirken. Blant annet gjennom årets golftur-
nering, som er en viktig fundraiser for Sjø-
mannskirken. Vi er takknemlige for all 
hjelpen hun allerede gir og gleder oss til 
fortsettelsen. 

-Skal du hjem til gården til sommeren? 

-Det skal jeg, men som sagt, skal jeg først 
reise til Stavanger med en HGSSCS-
delegasjon på rundt 60 «High School» 
ungdommer, gruppeledere og andre voks-
ne. Etterpå reiser jeg til gården vår oppe i 
skogen for å oppleve natur og stillhet, kjø-
re litt traktor, jobbe med mange  ting som 
må gjøres og holdes, og ikke minst, hygge 
meg med familie og venner. Jeg koser meg 
veldig med de fire barnebarna vi har; Frida 
og Thea, som bor i Houston og jeg heldig-
vis ofte kan være sammen med, og så Ja-
kob og Helene i Norge. Ser ikke de i Norge 
veldig ofte selvfølgelig, men vi har det 
skikkelig hyggelig når jeg er i Norge om 
sommeren. De er også flinke til å besøke 
oss her. 

 

 

NACC’s julelunsj med kirkekoret, desember 2016  

NACC julelunsj 2017. Fra venstre Maria Sylte som spilte piano, Anne-
Brith, sjømannsprest Torhild Viste, og Marianne Skjerping Kroken 
som bidro med vakker sang.  
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Vigsel 

Redigert av: Terje Odden 
 

Glimt fra 
kirkeboken 

Kari Margrethe 
Osnes og Adrian 
Paul Osbourne 
ble viet på the 
Woodlands     
Resort lørdag 31. 
mars, 2018 av 
sjømannsprest 
Robert Knudsen.  

Sommerprogram 

Jorunn Holter og Morten Andersen ble viet i Corsicana, Texas 
lørdag 14. april, 2018 av sjømannsprest Robert Knudsen. 

Program på kirka før sommeren:  

29. april Kl. 1100 OTC-friluftsgudstjeneste og besøk fra Stavangers ordfører og Houston 
Boychoir, se program neste side 

6. mai: Kl. 1100  Gudstjeneste  

8. mai: Kl. 1600  Familiedag i Katy, Småbarnstreff (0-4 år) og Etter Skoletid (5-10 år) 

10. mai: Kl. 0900  Dugnad før 17. mai for alle som vil være med 

12. mai: Kl. 1230  Nasjonaldagsfeiring og Jubileumsfeiring, se eget program side 35. Galleriut-
stillingen åpnes.  

13. mai: Kl. 1200-1500 NB! Ingen gudstjeneste, men åpen kirke  

20. mai: Kl. 1100  Konfirmasjonsgudstjeneste 

23. mai: Kl. 1100  Sommeravslutning Onsdagsforum, enkel gudstjeneste og servering av 
rømmegrøt 

25. mai: Kl. 1900:  Tweens (10-13 år) 

27. mai: Kl. 1100  Supersøndag og avskjedsgudstjeneste for Karin og Pål Møll Abrahamsen 

Juni:  Gudstjenester alle søndager kl. 1100.  

Juli:  Gudstjenester alle søndager bortsett fra 29.juli.  

August:  Gudstjenester alle søndager kl. 1100. 

9. september: Kl. 1100  «Kick off» og Supersøndag! 
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Nytt fra kirka 
Info 

Fra New Orleans 
The Scandinavian Jazz Church and Cultural Center i New Or-
leans har nå tre jazzgudstjenester per måned. Fra høsten vil 
Sjømannskirken i Houston fortrinnsvis ha en norsk gudstjenes-
te der 4. søndag i måneden, med unntak av september og no-
vember.  

The Scandinavian Jazz Church and Cultural Center arrangerer 
en norsk nasjonaldagsfeiring med gudstjeneste 20. mai. Fei-
ringen 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:  
Admin@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 

 

Søndag 29. april 
OTC-friluftsgudstjeneste, besøk av Stavangers ordfører og Houston Boychoir 

Program:  

KL.1100 Kort friluftsgudstjeneste sammen med Jan Stellef Rønningen og ordfører i Stavanger Christine Sagen Helgø 

 Sted: Under taket bak Sjømannskirken 

 Aktiviteter etter gudstjenesten: 

 «Line-dance», Texas BBQ og Texas-aktiviteter.  

 Dresskode: Cowboyhatt og cowboyboots for de som har.  

Kl.1245: Houston Boychoir synger  

 Sted: Innendørs, kaffe og kaker 

Etter korsang fra Houston Boychoir, innleder daglig leder Torhild Viste til en samtale om «Hvordan det er å være norsk i Houston 
på godt og vondt.» Vi håper mange av dere som kjenner Houston og Sjømannskirken kan være med å snakke om dette med våre 
gjester fra Norge!  

Tidligere Sjømannsprest i Houston Jan Stellef Rønningen kommer fra Bergen for å være sammen med oss fra 
lørdag 28. april til torsdag 3. mai! Kom og møt ham på lørdagsgrøt, gudstjeneste, eller på ulike OTC-arrangement 
den uken! Jan Stellef er nå ansatt som «Prosjektleder i Beredskapsavdelingen» for Sjømannskirken i Norge.  

Årets sommervikarer er kjente og kjære venner av Houston: 
Ingvild  og Fredrik Fallegård vi være vertskap på kirken helgene 30. juni til 1. juli og 7.-8. juli, og Ingvild vil sørge for gudstjenester 
1. og 8. juli.  

Jan Tommy og Inger Fosse vil så være vertskap på kirken helgene 14.-15. juli og 21.-22. juli, og Jan Tommy vil ha gudstjenestene 15. 
og 22. juli.  

I tillegg kan vi fortelle at sjømannskirken får besøk en langhelg fra Eirik og Kari Aadland Tappel, dette er St.Hans-helgen, så hils 
gjerne på dem i juni!  

Fra 13. juni til sommertiden avsluttes 20. august er det alltid noen som har ansvar for vakttelefonen til Sjømannskirken i Houston, 
så det kan være mulig å avtale besøk også noen ukedager, men husk å avtale dette på forhånd!  

Redigert av: Terje Odden 
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Jubileumsutstilling 

 

Info 
Skrevet av: Torhild Viste 

Årsmøtet ble gjennomført med 19 medlemmer tilstede søndag 
8. april.  

Årsmøte hadde en gjennomgang av Årsmeldingen for 2017, in-
klusiv regnskapsrapport. Sjømannskirken merket også i fjor en 
nedgang i antall besøkende, men nedgangen synes å ha bremset 
noe opp i forhold til tidligere år. Det har vært mye aktivitet på 
kirken, og en oppgang på besøk og skipsbesøk, samt gudstjenes-
ter. Dette handler også om at kirkens ansatte reiser til New Or-
leans for gudstjenester og besøk. Sjømannskirken gikk dessver-
re med et underskudd på 10.201 dollar, dette skyldes hovedsa-
kelig at noen lovede sponsorinntekter dessverre ikke kom inn, 
samt økte utgifter til reiser til New Orleans og noe økte forsik-
ringspremier.  

Tema for informasjon til årsmøte var endringer i stab ved at 
Karin og Pål Møll Abrahamsen reiser hjem, og at det i skrivende 
stund pågår en intervjuprosess. Vi håper at det vil skje en nyan-
settelse i mai, med oppstart ca. 1. september.  

Ellers var fokus for samtalen på årets årsmøte behov for vedli-
kehold. Kirken har et særskilt behov for et bedre AC-anlegg og 
for et større kjøkken, samt mer lagringskapasitet. Det har vært 
nedgang på sponsorinntekter og det er behov for å nå ut til flere 

Årsmøte søndag 8. april 2018  

Galleriutstillingen som settes opp av Eva Cecilie Hoven har fått støtte fra 
Vikingeklubben. Tusen takk til alle dere i Vikingeklubben som gjør det 
mulig for Sjømannskirken å lage en jubileumsutstilling. Det er helt fantastisk 
at dere stiller opp for dette!  

Eva Cecilie Hoven vil i samarbeid med staben ved Sjømannskirken velge ut 
bilder som avspeiler aktiviteter ved kirken gjennom 50 år.  Eva  jobber som 
aktiv kunstner i Houstons kunstmiljø, og Sjømannskirken ønsket derfor å 

bruke hennes 
ekspertise til å 
kuratere utstil-
lingen. Bildene 
vil forstørres på 
små lerret og 
henges opp til 
Nasjonaldagsfei-
ringen 12. mai. 
Utstillingen vil 
henge til høsten. 
Det kan bli aktu-
elt for de som 
ønsker det å kjø-
pe bilder. 

Et par eksempler på bilder som vil være med på utstillingen. 

sponsorer og enkeltpersoner, dersom ønsket nivå på vedlike-
hold og utvikling for kirken skal kunne nås.  

I tillegg var Eva Cecilie Hoven tilstede på møtet og informerte 
litt om planene for en galleriutstilling med bilder fra de 50 åre-
ne Sjømannskirken har eksistert i Houston. Utstillingen skal 
henges opp til 12. mai og vil bli hengende til høsten, så det vil bli 
god tid til å se utstillingen for alle! 

Kari Anne Lien og Tone Lofstad ble gjenvalgt til kirkestyret og 
dette betyr at kirkestyret i Houston har følgende medlemmer:  

 Lars Petter Sandsdalen 

 Kari Anne Lien 

 Tone Lofstad 

 Torhild Viste, daglig leder Sjømannskirken i Houston 

 Jan Tommy Fosse, utenlandssjef Sjømannskirken  

 Hein Anders Kvalheim, økonomisjef Sjømannskirken 

 Ørnulf Steen, generalsekretær Sjømannskirken 
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Norskutsendte ansatte fra 1968 til i dag 

Skrevet av: Robert Knudsen 
 

Jubileum 

Sjømannsprest/daglig leder: 
Sigurd Svendsen  1969-1971 
Oddvar Michaelsen  1971-1978 
Arnfinn Torjussen  1978-1981 
Georg Børresen  1981-1986 
Jan Petter Terkelsen  1986-1991 
Olav Hofsli  1991-1992 
Helge Bøe  1992-1996 
Audun Haga  1996-2000 
Jan Stellef Rønningen  2000-2002 
Åge Løsnesløkken  2002-2004 
Reidar Aasbø  2004-2007 
Jan Tommy Fosse  2007-2009 
Ingvild Helene Mydske Fallegård  2009-2013 
Arnfinn Eng  2014-2016 
Torhild Viste  2016-d.d. 

Sjømannsprest/kapellan: 
Kåre Mjølhus  1983-1986 
Jan Petter Terkelsen  1986- gikk over til stillingen 
 som daglig leder i 1986 
Asbjørn Vilkensen  1986-1988 
Olav Hofsli  1989-1991 
Eirik Solaas  1991-1993 
Audun Haga  1993 – gikk over til stilling
 en som daglig leder i 1996 
Jørn-Henning Theis  1996-1998 
Jan Stellef Rønningen  1998 – gikk over til stilling
 en som daglig leder i 2000 
Åge Løsnesløkken  2000 - gikk over til stilling
 en som daglig leder i 2002 
Reidar Aasbø  2002 - gikk over til stilling
 en som daglig leder i 2004 
Jan Tommy Fosse  2004- gikk over til stillingen 
 som daglig leder i 2007 
Eirik Aadland Tappel  2007-2012 
Kristian Kyllingstad  2012-2015 
Robert Knudsen  2016-d.d. 

Assistent/vaktmester: 
Per Andersen  1969-1972 
Hallvard Møgster  1972-1975 
Bertel Kristensen  1973-1974 
Dag Strøm  1974-1976 
Arne Tønnesøl  1976-1981 
Tormod Knutson  1981-1983 
Alf Egil Gaare  1983-1984 
Arne Jensen  1984-1991 
Arnt Edvin Nøkland  1991-1994 
Tormod Knutson  1994-1996 
Hans Morten Løvrød  1996-1998 
John Erik Brakstad  1998-2003 
Ragnar Kortner  2003-2006 
Atle Audun Skoge  2005-2007 
Terje Øyen  2008-2011 
 

Assistent: 
Arne Rosseland  1975-1977 
Dagfinn Misje  1977-1981 
Bjørn Nyquist  1981-1983 
Arnfinn Falstad  1984-1986 

Assistent m/musikkansvar: 
Ingvild Labråten  2005-2009 
Kari Ødelund Danielsen  2009-2014 
Pål Møll Abrahamsen  2014-d.d. 

Husmor/vertskap:  
Reidun Opsanger  ?-1969 
Mona Austlid  1969-1971 
Kristina Vestly  1971-1973 
Ranghild Haanes  1973-1976 
Oddbjørg Nilsen  1976-1979 
Vibeke Sandtveit  1979-1983 
Ingrid Ulseth  1983-1986 
Torild Rydningen  1986-1991 
Målfrid Viksnes  1991-1994 
Anne-Sigrid Hjortland  1994-1998 
Liv Tjemsland  1998-2002 
Gerd Synnøve Lie Nygaard  2002-2005 
Gro Heidi Skoge  2005-2008 
Linda Øyen  2008-2011 
Karianne Angelskår  2012-2015 
Åse Marie Braut  2015-d.d. 

Ektefellestillinger: 
Ragnhild Brakstad  1999-2003 
Odd Arne Kydland  1998-2002 
Aase Løsnesløkken  2001-2004 
Torunn Rønningen  1998-2002 
Morten Nygaard  2002-2005 
Berit Marie Aasbø  2004-2006 
Aashild Kortner  2004-2006 
Inger Fosse  2005-2009 
Finn Labråten  2006-2009 (assistent/
 vaktmester en periode) 
Kari Aadland Tappel  2007-2012 
Fredrik Fallegård  2009-2013 
Ingrid Kyllingstad  2012-2015 
Oddbjørn Angelskår 2012-2015 
Karin Møll Abrahamsen  2014–d.d. 
Elisabeth R. C. Eng  2014-2016 
Øystein Lima Braut  2015-d.d. 
Ann-Katrin Knudsen  2016-d.d. 

Ettåring: 
Terje Peder Fløystøl  2007-2008 
 
 
Lokalt ansatte nevnes ikke i denne oversikten, da dette er en 
liste hentet fra Hovedkontoret i Bergen. En liste over våre helt 
uvurderlige lokalt ansatte skal vi få laget til et annet nummer 
av Texas Nytt i dette jubileumsåret, så fortsettelse følger… 
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Georg Børresen 
Skrevet av: Georg Børresen 

Kirkas jubileum 

 

Jubileum 
Skrevet av: Robert Knudsen 

I anledning årets markering av 50 år i Houston og 35 år i Young Street har vi mottatt noen trivelige hilsener fra tidligere daglig 
ledere ved Sjømannskirken i Houston. Vi har fått fra Georg Børresen som var sjømannsprest og daglig leder i perioden 1981-1986 
– og var derfor ved roret når den «nye» kirken ble konstruert og vigslet i Young Street. Vi har også fått en hilsen fra Åge Løsnes-
løkken som var prest og daglig leder i 2003 da Sjømannskirken feiret 20 år i Young Street og 35 år i Houston. Fra Jan Tommy 
Fosse som var daglig leder i 2008 da vi feiret 25 år i Young Street og 40 år i Houston. Ingvild Helene Mydske Fallegård, som var 
daglig leder i 2003 da kirken feiret 30 år i Young Street og 45 år i Houston, har skrevet «Tanker i tiden» i dette nummeret av 
Texas Nytt.  

På foregående side har vi en oversikt over alle som har vært ansatt fra Norge ved Sjømannskirken i Houston i perioden fra 1968 
og frem til dags dato. Denne lista kommer fra hovedkontoret i Bergen så den inkluderer ikke lokalt ansatte i dette tidsrommet.  Vi 
i redaksjonen ønsker å rette en stor takk til nåværende og tidligere ansatte for den jobben og den innsatsen de har gjort for nord-
menn og skandinaver som av ulike årsaker har befunnet seg på land eller vann i Houston-området de siste 50 årene.    

Hilsen til 35 års jubileumsfeiring for             
Sjømannskirken i Houston, Texas. 

Kjære stab og alle dere som hører til kirken i Houston! 

Til lykke med jubileum. 35 år er lang tid og mange mennesker 
har hatt stor glede av kirken og eiendommen i disse årene. 
Mange av oss som var med å bygge den har fortsatt god kontakt 
og møtes. Temaet er alltid det samme. Hvordan går det med 
sjømannskirken? Og vi får rapporter fra 
folk som er der på besøk. Kirken er like 
fin som før, sier de. Kolonien er flittige 
brukere. Dette er godt nytt.  

Å bygge en kirke som denne var et bety-
delig prosjekt og det ble mulig bare fordi 
mange gode krefter samarbeidet om å få 
det til. Samtidig hadde vi en god del 
flaks også, som det mange ganger er når 
store prosjekter ros i land.  

Beslutningen om å bygge ny sjømanns-
kirke i Houston grodde fram av seg selv 
på slutten av 70- og begynnelsen av 80-
tallet. Houston var USAs nest største 
havneby, og norske skip var en betydelig 
aktør i havnen. På den tiden var det mel-
lom 35 og 40 tusen norske sjøfolk i 
utenriksfart, og mange av dem kom til 
Houston.  

Kirken i Wier Drive var stappfull av 
norske sjøfolk hver eneste kveld hele 
året, og i helgene kom kolonien til risen-
grynsgrøt og lørdagsarrangement, og til 
gudstjeneste på søndagene i dobbeltga-
rasjen, som fungerte som kirkerom.  

Alter, prekestol, døpefont og knelebenk 

er fra den gamle garasjekirken i Wier Drive.  

Avgjørelsen om bygging av ny kirke ble fattet av kirkerådet tid-
lig på høsten i 1981, men hovedkontoret i Bergen var meget 
skeptiske til prosjektet. De hadde ingen penger å bidra med.  Vi 
hadde litt sparepenger, men ikke mye, også var det verdien av et 

Kong Olav som legger ned grunnsteinen til kirken i oktober 1982 assistert av medlem i 
byggekomiteen, Hans Riddervold og jeg selv ved siden av. I bakgrunnen skimtes en 
bunad kledd kvinne som er min kone, Bjørg.  
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Jubileum 
meget slitent bolighus med tilstøtende pres-
tebolig som fungerte som sjømannskirke.  

Jeg kom som sjømannsprest fra Santos i 
Brasil til Houston i januar 1982, men allere-
de på høsten året før ble jeg invitert opp for 
å være med å dra i gang kirkeprosjektet.  

Kirkerådet hadde tre aktuelle tomter på 
hånden. En eiendom vest for downtown 
Houston, der hovedtyngden av den norske 
kolonien bodde, den var nok mest populær. 
En tomt nord for sentrum var også aktuell, 
noen ville også restaurere villaen i Wier Dri-
ve, men grunnen til at vi landet på den fem 
acre store tomten i Pasadena var nærheten 
til havnen og sjøfolkene.  

Høsten 1981 var også sjømannsmisjonens 
generalsekretær på besøk i New Orleans. 
Hans «Ja» til prosjektet var helt avgjørende, 
så en gruppe av oss fløy over og presenterte planene.  

Vi ville gå i gang med en gang. I 1982 skulle kong Olav komme 
til byen, invitert av Norwegian Society of Texas. Var det mulig-
heter å få ny kirke ferdig til han kom?  

Ting går fort i Texas, men ikke så fort. Men vi rakk å få grunn-

muren på plass 
til oktober ‘82 
slik at kongen 
kunne legge ned 
grunnsteinen.  

Og kongen var 
med slik at vi 
kunne få mest 
mulig penger til 
kirken vår. Vi 
laget en stor fest-
middag hvor det 
kostet 25 tusen 

dollar å sitte nærmest kongen. «Kirkehistoriens dyreste mål-
tid», skrev Dagbladet om den middagen. Det tok litt av, men 
penger kom inn.  

Arkitekt Raymon Vance fra Pasadena fikk i oppdrag å tegne den 
nye kirken. Han gjorde en flott jobb og vant også en arkitektpris 
for bygget. Han gav oss det vi ønsket oss, og samtidig tegnet han 

Fra byggingen av kirka og leilighetene. 

I forbindelse med innvielsen av kirken ble det gitt ut et hefte som jeg er usikker på om befinner seg på sjømannskirken. Bildene 
fra byggingen er fotografert fra denne boken. 
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Jubileum 

også boliger til kapellan og vaktmester i stil med kirken og alt 
ble bygget samtidig.  

Grunnarbeidene til bygget tok til på våren ‘82. Siden tomten lå i 
et flomområde var det nødvendig å heve grunnen der kirken 
skulle bygges. Over tusen billass med sand og jord ble kjørt inn 
slik at kirken skulle stå imot en 100 års flom, noe den også har 
gjort, med tanke på situasjonen i Houston for ett år siden. 

Selve byggingen tok til i midten av oktober og mange var med å 
bidra. Et norsk firma i Texas City donerte norske takplater i stål 
til hele taket. De skulle også legge det. Det var bare ett problem, 
ingen av de amerikanske arbeiderne ville gå på taket og legge 
takplater. Der sto vi.  

Men vi fant en løsning. Denne jobben kunne kolonien gjøre selv, 
på dugnad. Vi hadde mange dyktige folk som mer enn gjerne 
stilte opp. Vi på kirken organiserte utallige lørdager utover vå-
ren til taklegging. Mer enn ett tusen kvadratmeter med tak. Det 
var en kjempejobb, men jobben skapte også et fellesskap i kolo-
nien som ble svært viktig for framtiden.  

Tidlig i mai 1983 var kirken og boligene til kapellan og vaktmes-
ter ferdig bygget, men det var veldig stygt rundt kirken, som det 
gjerne er på en byggeplass. Da dukket en kar opp, en texaner 
selvfølgelig, og fortalte at han hadde fulgt med på byggingen av 
kirken og var imponert over det han hadde sett. Han var gartner 
og drev sitt eget firma. Han ville gjerne donere gress, trær og 
planter til den nye kirken og ordne alt sammen for nå så det 
ikke noe fint ut.  

Jeg svarte: Vi skal ha en stor innviel-
sesfest søndag 15. mai og to dager etter 
er det Norges nasjonaldag. Biskopen i 
Bjørgvin sammen med generalsekretæ-
ren i Den norske Sjømannsmisjon 
kommer for å vigsle kirken og skal 
være med på festen, kan du ha alt fer-
dig til da?  

No problem, var svaret. Han rykket inn 
med en hær av arbeidere og maskiner 
og det ble planert og lagt gress på eien-
dommen rundt kirken og svømmebas-
senget, anlagt bed og plantet busker, 
blomster og trær og alt var klart til inn-
vielse og vigsling.  

Alterbildet i kirken kom på plass sene-
re, jeg kan ikke huske nøyaktig når og 
jeg husker heller ikke navnet på kunst-
neren. Men omstendighetene rundt det 
er spesiell.  

Kapellan ved sjømannskirken hadde 
kommet i kontakt med en nordmann 
som lå alvorlig syk på et av sykehusene 
i byen. I flere måneder var han regel-

messig på besøk til stor trøst og hjelp til mannen som til slutt 
døde. Mannens kone var kunstner og som takk for omsorgen for 
hennes døende ektemann, laget hun alterbildet.  

Det fremstiller tolv båter med kurs for himmelen. Over båtene 
hviler korset, Jesus sonet våre synder, som understreker at kur-
sen er satt og at kysten er klar. Vi er underveis og målet ligger 
der framme. Vi oppfordres til å gå ombord og være med på seil-
asen.  

Til lykke med jubileet og god seilas videre til dere alle.  

Hilsen 

Georg Børresen 

Tidligere sjømannsprest i Houston. 

Her legges takplatene på plass. 

Dette bildet er fra nå. Jeg har valgt å ta med kona mi Bjørg som var en viktig medar-
beider og bidragsyter og tok aktivt del i det meste. Hun drev bl.a. skole for de norske 
barna i kolonien og hadde også en gruppe amerikanere som hun underviste i norsk. 
Mange av de som fortsatt bor i Houston fra vår tid vil kjenne henne igjen. 
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Åge Løsnesløkken 

Skrevet av: Åge Løsnesløkken 
 

Jubileum 

Denne vinteren var det 17 år siden vi 31. januar 
ankom Sjømannskirka i Young Street. Fra 2001 
til 2004 var denne kirka vårt hjem og vår ar-
beidsplass. For oss som familie ble det tre og et 
halvt år spekket med innhold både for store og 
små.  

På kirka fikk vi gode kolleger og venner. Å være 
småbarnsforeldre på en sjømannskirke er ut-
fordrende, men det var også strategisk. En god 
del norske familier kom til kirka både på lørda-
ger og søndager. Der visste de at det stod leke-
kamerater klare og ventet på dem. En mor for-
talte at i deres hjem ble det brukt som en 
”trussel”:  

- Dersom du ikke gjør ferdig leksene dine i dag, 
kan vi ikke dra på gudstjeneste på søndag!  

Kirka var en sentral møteplass, og vi bodde der 
folk møttes. Til gudstjenester og samlinger og 
sosialt liv, enten det var ved røykebordet uten-
for leseværelset eller ved bassenget på baksiden.  

Livet på en sjømannskirke er en livsstil. Skillet 
mellom jobb og fritid blir uklart, og ulike arbeidsoppgaver må 
tas når de dukker opp. I det ene øyeblikket skal en gudstjeneste 
gjennomføres, i neste øyeblikk er oppgaven å fange rotter oppe 
på fugleburet.  

Blant de årlige store høydepunkter var julebasar, golfturnering, 
Vårslepp, rekefester, 17. mai og Cook-Off. Frivillige hender og 
rundhåndede donasjoner var en forutsetning for å klare å gjen-
nomføre alle disse arrangementene.  

På slike tilstelninger kunne også uforutsette hendelser inntreffe. 

På en av julebasarene oppdaget vi en amerikansk kvinne med 
handlepose i vår leilighet. Hun hadde bl.a. funnet en lysestake 
der oppe som hun kunne tenke seg å kjøpe. Damen ble vennlig, 
men bestemt, vist tilbake til første etasje.  

På en av julekonsertene fikk vi en ufrivillig - men helt nødven-
dig pause - etter at drikkefontenen i gangen plutselig gikk lekk 
og vannspruten stod rett inn i veggen på andre siden av gangen. 
Hovedkranen måtte finnes, og det var en kunnskap som bare 
befant seg hos to av kormedlemmene (presten og vaktmeste-

ren).  

Den største begivenheten i løpet av vår tid var nok likevel 
da vi våren 2003 fikk feire 20-årsjubileum for kirka i Young 
Street. Da fikk vi blant andre besøk av den smått legenda-
riske Børresen. Georg Børresen var den første presten i 
Young Street.  

Til jubileet laget Odd Eiesland de flotte brudestolene som 
med tiden ble modell for det kommende kirkeromsinventa-
ret. De er nummerert, som #1 og #2. Jeg er usikker på om 

Våren 2002: Bilde fra Kathrines konfirmasjon på Sjømannskirka 

Jeg oppdaget at hvis en skal få med hele familien på bilde, 
så skjer det helst når vi er på tur, eller når det er fest. Det 
er få hverdagsbilder der alle er med.  

Vi hadde tatt den beslutningen at vi skulle se mest mulig 
av USA mens vi var i Houston. Derfor brukte vi deler av 
sommerferiene til å reise på tur. I løpet av tre somre be-
søkte vi til sammen 39 stater.  

Her er fra venstre: Åge, Kathrine, Fredrik, Edvardt, Aase 
og Elisabeth. 
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Jubileum 

jeg har innrømmet det før. Men 
under jubileumsgudstjenesten 
skulle Børresen og jeg sitte på de 
to flotte stolene. Jeg passet på at 
jeg satt på #1. Børresen fikk 
plass på #2.  

Selv en gudbrandsdøl som er 
oppvokst blant rosemaling og 
akantusranker, måtte beundre 
Eieslands treskjærerkunst. Men 
av Edel ble han omtalt som 
”vedhugger´n”. Edel var en 
dame på over 90. Noen ville 
kanskje sagt at hennes hukom-
melse hadde begynt å svikte. 
Men faktum var at det knapt var 
en rest igjen. Hun var fast inven-
tar på kirken hver dag i flere år. 
Samtalene var alltid de samme 
innenfor et meget begrenset 
temaområde. Ett av de faste 
spørsmålene var: - Hvordan 
kom jeg til kirken i dag? Et annet var: - Når kommer min mor? 
Men til tross for høy alder og sviktende hukommelse, var inter-
essen for menn, etter tre ekteskap, fortsatt intakt. Så vi menn 

fikk alltid spørsmålet: - Er du gift?  

Når vi ser tilbake på årene ved Sjømannskirken i Houston, er 
det mange gode minner. Mest verdifullt er likevel erfaringen av 

at mennesker fant sin plass og sitt hjem i kirken, og 
ble delaktige i arbeidet.  

I dag begrenses kontakten med tidligere kolleger og 
venner stort sett til Facebook. Men kanskje en dag 
blir det anledning til et gjensyn med kirken i Young 
Street.  

Vi vil med disse små hverdagsglimtene fra begyn-
nelsen av 2000-tallet overbringe de hjerteligste 
gratulasjoner til Sjømannskirken i Houston i anled-
ning et nytt jubileum, og de beste ønsker for framti-
den.  

Vi kom forresten ikke umerket fra årene i Houston. 
Foruten beinbrudd, armbrudd, en slo ut fire forten-
ner og diverse andre småskader - er det fortsatt slik 
at ingen av oss spiser biff uten å måtte si at ”den 
smaker ikke som i Texas”.  

Og jeg bærer fortsatt Texas-belte både til hverdag 
og fest, selv om Aase og jeg nå befinner oss som 
prestepar i Sjømannskirken på Tenerife. Her har vi 
vært i tre år, og har fått mulighet til å etablere en 
egen norsk kirke i Los Cristianos, som er en av de 
største feriedestinasjoner på Kanariøyene.  

De beste ønsker til alt og alle, 

Åge Løsnesløkken. 

Sjømannskirka på Tenerife er meget forskjellig fra kirken i Houston. 
Den består av et lokale i et handlesenter midt inne i badebyen Los Cris-
tianos. Vi er tre fast ansatte: Sissel Flaten Eilertsen (regnskap/adm), og 
Aase og Åge Løsnesløkken. 

Kirken følger turistsesongen. I vintersesongen kan vi gjerne være 180 
til lørdagsgrøt, 150 til sangkveld, 90 til gudstjeneste og opp mot 140-
150 innom til kaffe og vafler i løpet av åpningstiden på 3-4 timer. Bru-
kergruppen er i hovedsak korttidsturister og vinterboere (norske trekk-
fugler). De fleste av disse er pensjonister.  

Dette bildet har også rukket å bli noen år. Det er fra mai 2015. 

Her sees fra venstre: Guro (gift med Fredrik), hun holder Kathrines eldste datter Karianne 
på armen, deretter følger Elisabeth, Martine (gift med Edvardt), Kathrine (gift med Svein 
Jarle) og Åge. Bakerste rekke fra venstre: Fredrik, Edvardt, Aase og Svein Jarle. I tillegg til 
alle disse har Kathrine og Svein Jarle nå også en datter til som heter Sunniva Elise. (Hun 
var ikke født da bildet ble tatt). 
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Skrevet av: Jan Tommy Fosse 

Jan Tommy Fosse 

 

Jubileum 

JUBILEET SOM BLÅSTE BORT 

Det er med mye glede og takknemmelighet jeg tenker tilbake på 
fem år som sjømannsprest i Houston. Årene i Texas har satt 
spor, både hos store og små i familien 
Fosse. Stadig opplever vi at vi i sam-
talene rundt middagsbordet mimrer 
fra tiden der vest. Det handler ofte 
om mennesker vi ble kjent med og 
ble glade i, om steder vi satte pris på 
å besøke, og om opplevelser i hver-
dag og fest på Sjømannskirken. Vi 
opplever oss privilegerte som fikk 
kalle Pasadena hjemme, og vi vil all-
tid bære med oss tiden vi fikk ha der 
borte, som noe godt og kjært.  

I september 2008 skulle vi feire at 
det var 25 år siden Sjømannskirken i 
Houston flyttet inn i Young Street. Vi 
så frem til å feire det store jubileet og 
hadde alt klart for jubileumshelg med 
gudstjeneste på søndagen. Men, sånn 
ble det ikke. I løpet av dagene som 
ledet opp til 13. september 2008 ble 
vi mer og mer klar over at vi med all 
sannsynlighet kom til å bli truffet av 
orkanen Ike. Heldigvis hadde vi be-
redskapsplanen klar, vi hadde vært 
igjennom orkanen Rita noen år tidli-
gere, og vi gjorde det vi kunne for å forberede oss. Vi dekket 
vinduer med plater, vi kjøpte inn vann og mat, vi fylte bensin på 
bilene, vi ryddet uteområdet for løse gjenstander, og vi sjekket 
opp om det var noen i kolonien som ville trenge assistanse. Så 
var det bare å vente. Og sant nok, Ike kom og raste rett over oss. 
Mye ødeleggelse, og sjømannskirken ble heller ikke spart – de-
ler av taket ble ødelagt, spiret blåste ned, tuntreet veltet 

(heldigvis ikke over kirken) 
og kirketomta var full av 
rusk og rask. Men det som 
kanskje står igjen som den 
mest krevende opplevelsen 
var å være uten vann i flere 
dager, og at strømmen ikke 
kom tilbake før det var gått 
to uker.  

Midt i vår egen opplevelse, 
var det trist så se hvordan 
orkanen hadde herjet med 
nærområdet vårt, med byen 
vår og med vår del av Texas. 
Ødeleggelser vi aldri hadde 
sett maken til, og dessverre 
var det mange mennesker som ikke overlevde orkanen Ike. Vi 
skjønte fort at det ikke kom til å bli markering av jubileum, men 
det ble gudstjeneste uten strøm og kirkekaffe på gassbluss. 
Gudstjenesten var preget av takknemlighet for at vi hadde det 
bra, men også fortvilelse over alt som var ødelagt rundt oss.   

Etter orkanen ble jeg mer enn en 
gang rørt av alt det engasjementet 
folk viste for å få kirken opp å gå 
igjen. Alt fra de som stilte for å rydde 
opp rett etterpå, de som åpnet hjem-
met sitt for sjømannskirkens medar-
beidere slik at de kunne få en varm 
dusj, de som kom med støtte og prak-
tisk hjelp, og til de som bidro til at 
kirken fikk nytt tak og nytt spir, og på 
den måten bidro til at kirken ble både 
«ny» og tett. Tusen takk! Deres enga-
sjement var med å lære meg at Sjø-
mannskirken er et felles prosjekt, og 
at det er mange som er glade i kjerka 
si.  

Tjenesten ved Sjømannskirken i 
Houston lærte meg å være sjømanns-
prest. Dere jeg fikk møte og jobbe 
sammen med i Houston har betydd 
mer enn dere aner. Dette er lærdom 
jeg får ta med meg inn i den tjenesten 
jeg nå har som utenlandssjef i Sjø-
mannskirken. På kontoret her i Ber-
gen går tankene ofte tilbake til dere.  

Hjertelig til lykke med jubileet! 

Jan Tommy Fosse 

Utenlandssjef  

Sjømannsprest i Houston 2004-2009 
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Skrevet av: Øystein Lima Braut 

MacGregor  

I øverste etasje i et kontorbygg rett ved I-10 og Beltway 8, er 
Texas Nytt invitert på besøk hos John-Otto Nilsen. Han er en 
smilende Arendalitt, som nå har bodd i Houston i seks år. Som 
Regional Manager for USA og Canada jobber han nå først og 
fremst med salg av produktene MacGregor utvikler på Pusnes 
utenfor Arendal. 

-Fortell litt om MacGregor og hva dere driver med. 

-MacGregor er i dag et finskeid selskap som spesialiserer seg på 
utvikling og salg av utstyr til skip og offshoreinstallasjoner. Vi er 
en underleverandør til verft over hele verden, og er en ledende 
aktør på flere av de produktene vi leverer. Vi driver først og 
fremst med engineering og utvikling av produkter. Produksjo-
nen er satt ut til bedrifter flere steder i verden. Selv om vi er 
finskeide, har vi flest ansatte i Norge. MacGregor har gjennom 
årene kjøpt flere bedrifter i Norge innen maritim teknologi. Ek-
sempel på dette er Pusnes, Porsgrunn og Rapp Marine. Pusnes 
ble kjøpt for 4 år siden, og da ble jeg med over i MacGregor.  

-Si gjerne litt mer om hvilke produkter dere utvikler og selger. 

-Vi spesialiserer oss som sagt på marine- og offshoreteknologi. 
Vi har et bredt utvalg av produkter, men noen eksempler er las-
tesystemer, lasteluker, roro-ramper, kraner, vinsjer og ulikt 
dekksmaskineri. Vi har blant annet levert forankringssystemer 
til 16 flytende oljeplattformer i Mexico-gulfen. 

- Hva er det som gjør at MacGregor lykkes bra da? 

-Først og fremst har vi gode produkter. Vi har lang tradisjon for 
innovasjon og solid teknologi. Et eksempel er Roald Amundsen 
som tok kontakt med Pusnes hjemme i Arendal i 1911 da han 

skulle utstyre Fram med solide ankersystemer til polarekspedi-
sjoner. Vi har rykte på oss for å tilby solid og god kvalitet. Dette 
gjør at kundene gjerne kommer tilbake til oss. Samtidig er vi i et 
marked der også pris betyr mye. Vi må derfor konkurrere der 
også. Et annet område jeg tror er viktig er service.  Vi har derfor 
en stor serviceavdeling med kontorer i over 30 land, som både 
utfører regelmessig service og er tilgjengelig om noe skulle skje. 

-Du har jobbet i USA i seks år nå. Hva tror du skal til for å lyk-
kes over her? 

-Det er en litt annen arbeidskultur her borte. Arbeidsdagene er 
lengre, og en går ikke hjem før en er ferdig med oppgavene. I et 
slikt system tror jeg det er viktig å være tilgjengelig og svare på 
henvendelser raskt. De som sitter og venter på svar, og kanskje 
skal rapportere videre til sin sjef, setter stor pris på det. Hvis jeg 
ikke har svaret med en gang, skriver jeg i alle fall det, og gir dem 
en pekepinn på når de kan forvente svar. Jeg tror også at det 
fortsatt er viktig å møte folk ansikt til ansikt. Sånn sett er det 
perfekt å sitte her i Houston. Omtrent alle de store kundene 
våre sitter i området rundt her, i tillegg til noen kunder i New 
Orleans. 

-Sånn helt til slutt. Har du noe forhold til Sjømannskirken? 

-Ja, det har jeg absolutt. Jeg var mye frivillig på kirken de første 
årene her i Houston. Jeg var frivillig på julebasaren og 17. mai, 
men nå har jeg fått en venninne her over. Da må jeg ta meg litt 
mer av henne når vi er på kirken. Det har kanskje blitt litt færre 
besøk de siste årene, men vi var akkurat med på Sjømannskir-
kens golfturnering. Det var veldig hyggelig. 

 

Bedrift 
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Stolt-Nielsen har i 
mange år vært en 
kjent bedrift for de 
som jobber med båt-
besøk på Sjømanns-
kirken. Som den 
største aktøren innen 
kjemikalietankere er 
de gule og hvite båte-
ne et kjent syn i Port 
of Houston.  Jeg har 
ofte kjørt forbi konto-
rene deres, rett ved 
Stolthaven terminalen 
på vei til båtbesøk, 
men aldri vært innom. 
I anledning Sjø-
mannskirkens  35- og 
50-årsjubileum i 
2018, har Stolt-
Nielsen gitt kirken en 

raus jubileumsgave. Da er det selv-
sagt ekstra hyggelig å ta en tur 
innom og hilse på de som jobber på 
kontoret. 

Lokalene er fine og preget av en 
stolt maritim historie. Her er det 
både bilder og modeller av nye og 
gamle Stolt-Nielsen skip. Arbeids-
miljøet er åpent og tydelig interna-
sjonalt, noe som også preger hele 
Stolt-Nielsen Limited. Hovedkonto-
ret ligger i London, men det er stør-
re og mindre kontorer spredd over 
hele verden. 

Jeg har en avtale med Senior Project 
Manager Thomas Johnsrud som er en av to nordmenn på Hous-
ton-kontoret. Johnsrud har bodd i USA siden 1977 og jobbet i 
Stolt-Nielsen i 24 år. Han kom imidlertid ikke til Houston før 
høsten 2017. Stolt-Nielsen hadde et stort kontor i Connecticut 
frem til for et par år siden, men valgte da å slå dette sammen 
med Houston-kontoret og flytte hit. Dette gjorde de for å kom-
me nærmere både kunder og båter, samt å oppnå synergier med 
terminalen Stolthaven i Houston. 

-Stolt-Nielsen er nå blitt det klart største kjemikalietanker-
selskapet i verden. Hvordan har dere oppnådd dette? 

-Vi er et selskap med lange tradisjoner og vi kan shipping svært 

godt. Jeg tror at det har vært viktig at vi har tradisjon for god 
drift og et stort nettverk av kunder. Nettverket gjør at vi har 
stabile, langsiktige kontrakter til fast rate. Vi har et langsiktig 
kontraktsbelegg på 70%, noe som er svært bra i dette markedet. 
Videre har vi satset på egen ship-managment. Vi har i mange år 
hatt store kunder som Dow, Shell, ExxonMobil og Chevron. Det 
setter store krav til sikkerhet og kvalitet. Det å ha en egen ship-
managment koster, men viser igjen på kvaliteten og tryggheten 
som kommer med Stolt-Nielsen navnet. 

-Dere virker også å være gode på innovasjon. 

- Ja, det er vi. Siden Stolt Tankers startet i 1959, har vi vært pio-
ner og en pådriver i utviklingen av kjemikalietankere, men vi er 
også innovative som firma. Vi har jobbet mye med effektivitet. 
En ting som vi har jobbet mye med er såkalte «two-way trades». 
Det betyr at hvis en båt skal levere en last et sted, skal det i 
størst mulig grad også ha med en last tilbake. Dette høres kan-
skje enkelt ut, men er i praksis både komplekst og vanskelig. 
Ved at vi har et stort nettverk, samt båter og terminaler over 
hele verden, lykkes vi likevel godt med dette. I tillegg ønsker vi å 
ha flere ben å stå på og tilbyr tjenester innenfor ulike felt. I til-

legg til kjemikalietankere og havne-
terminaler driver vi med frakt av 
tank-containere og gass. Vi har også 
startet med miljøvennlige oppdretts-
anlegg av fisk. På alle disse område-
ne er vi både kvalitetsbevisste og 
innovative. 

-Til slutt må jeg spørre deg: Hva 
mener du skal til for å lykkes med 
business her i USA? 

-Jeg tror en må være åpen og ydmyk 
for det lokale, være lærevillig og 
snakke engelsk. Det er veldig moro å 
jobbe i Stolt-Nielsen. Vi er i et inter-
nasjonalt miljø og jeg lærer fra folk 
fra hele verden. Det er kjekt å gå på 
jobb og være en aktiv del av World 
Trade.  

Sjømannskirken vil gjerne benytte 
anledningen til å takke for jubile-

umsgaven på 3000 dollar som Stolt-Nielsen Limited har gitt til 
Sjømannskirken i anledning jubileene i 2018. Tusen takk! 

Det er to nordmenn som jobber på 
Stolts kontorer i Houston akkurat nå. 
Thomas H. Johnsrud (til venstre) og 
Kai Are Ludvigsen. 

Stolt-Nielsen Limited 

 

Bedrift 
Skrevet av: Øystein Lima Braut 
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Skrevet av: Torhild Viste 

Avskjedsintervju med Karin og Pål  

Portrett 

Og nå har familien også fått en ektefødt Texaner! Josefine ble 
født i desember i fjor og vil nok være med å trekke familien til-
bake til USA og Houston ved nye anledninger! 

Karin og Pål forteller også om en veldig god opplevelse med å få 
barn i Texas. Helsesystemet er veldig bra så lenge en har en god 
forsikring, så det har vært en utelukkende positiv opplevelse. 
«Jeg ble kjempeivaretatt av helsepersonell. Både barnelege og 
fødselslege hadde forståelse for at jeg er europeisk og ser litt 
annerledes på ting enn en amerikaner.» 

Karin og Pål er også veldig takknemlige for all oppfølging fra 
alle venner av Sjømannskirken. Folk har vært så 
glade på deres vegne og de har opplevd en eks-
trem kjærlighetsfølelse fra hele den norske kolo-
nien. «Og for familien hjemme i Norge har det 
vært veldig fint å se og høre om alle som har 
brydd seg. Når de selv ikke kan være her, har det 
vært viktig for dem å vite at det er noen som er 
her for oss her vi er.» 

Har dere spesielle hendelser og minner dere vil 
huske særskilt? 

Spørsmålet vekker så å si utelukkende gode min-
ner. «Visst har det vært vanskeligere dager», sier 
de, «men vanskelige dager har vi også i Norge, og 
det gode har langt overveiet det vanskelige og 
bare tenk, her har en dårlige dager med basseng, 
palmer og sol og mye gøye folk rundt seg!» sier 
Karin med en smittende latter. Og å jobbe på Sjø-
mannskirken kan være intenst, de norske ansatte 
bor tett på hverandre og det er iblant lange og 
tunge skippertak, det er orkaner og tornadovars-

En intens, vellykket, om enn kald golfturnerings-
dag, er nettopp over, og jeg møter Karin og Pål 
ute på terrassen deres, og lille Josefine. Det er to 
måneder til familien skal sette seg på flyet og reise 
hjem igjen til Norge, og det er nesten nøyaktig 3,5 
år siden de kom hit, rett før julemarkedet i 2014.  

Så er denne dagen kommet, dere er i innspurten 
på oppholdet deres her på Sjømannskirken i 
Houston, hvordan er det? 

«Det er veldig rart å avslutte, men vi er glade vi 
gav oss tid til å være noe lengre enn tre år. Nå 
passer det bra for oss som familie å reise hjem, og 
det er viktig at Henerikke får møte klassen sin 
siste uke av skoleåret i Norge. Dessuten blir det 
stor familiefest og dåpsfest for Josefine første 
helgen vi er hjemme, så det gleder vi oss til. He-
nerikke savner besteforeldrene sine, og vi savner 
familie og venner hjemme. Vi kunne gjerne vært 
lengre, men det er riktig å reise nå for oss som 
familie.»   

Karin har allerede sluttet i jobb pga. fødselspermisjonen, men å 
reise betyr å forlate Sjømannskirken og hjemmet her, Texas og 
USA, og det skjer ikke bare med et lett hjerte. Undertegnedes 
førsteinntrykk av Karin i juni 2016 var følgende entusiastiske 
setning: «Æ elske Texas!». Og ingen som har møtt Karin og Pål 
har vel noen gang vært i tvil om at de har trives veldig godt! Ka-
rin hadde alltid hatt et ønske om å komme til Texas. Hun sier: 
«I am Norwegian by blood, but I am a Texan by heart». «Så jeg 
etterlater halve hjertet mitt her,» sier hun. «Det er tungt å skul-
le dra herfra, men vi er glade for det, for det betyr at vi har hatt 
det godt her.»  
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Den gangen visste han ikke hvor mye tid det ville ta å forberede 
en rekefest så han forberedte ekstra mye musikk til festen. Sam-
men med Kristian Kyllingstad, Filip, Terje og Morten hadde de 
et svært band og rekefesten står derfor i en særstilling for Pål, av 
mange fine rekefester etter det. Det er en erfaring Pål har at det 
krever mye tid å organisere og samle frivillige til ulike arrange-
ment, ikke minst på musikk-fronten.  

Ellers er Pål glad for å ha fått være med på den første lederleiren 
for ungdommer i Amerika i fjor høst, samt han tenker på siste 
Skjærtorsdagsgudstjeneste med koret fra Ålesund Soul Teens 
som et musikalsk høydepunkt å få være med på. Og gårsdagens 
golfturneringen fungerte også veldig godt, til tross for kaldfron-
ten og noe manglende sponsing, men i disse tider er det flott å 

få være 16 lag. Ellers trek-
ker Pål fram New York-
turer med konfirmantene 
som flotte opplevelser, og 
så sier han:  

«Og så er vi litt foreldre til 
Supersøndag-konseptet vi 
har på kirken», og Karin 
bekrefter at de absolutt 
kjenner seg som foreldre 
til dette.  

Ellers er det vanskelig å 
peke ut noe spesielt, det 
har vært så mange fine 
opplevelser i disse årene 
på Sjømannskirken. Karin 
poengterer at det skal mye 
til å kunne få en jobb som 
dette igjen der en på en 
dag kan møte toppsjefer, 
hjemmeværende, sjø-
menn, studenter, pensjo-
nister og barnefamilier. 
«Hvor ellers finnes en 
sammensetning av folk 
som her?» Spør hun. Og 

det er mange dører som åpner seg når en jobber i Sjømannskir-
ken, vi får besøke fine Country Clubber når NACC inviterer jule-
koret til NACC lunsj, og vi får gå om bord i skip vi ellers aldri 
ville få se. Og vi lærer mye nytt, om politikk og styresett, om 
oljeleting og seismikk. Karin kommer spesielt til å huske sitt 
andre skipsbesøket til Eddafjord, fra Østensjø-rederiet. «Den 
gangen var jeg alene, og jeg fikk en fra topp til tå omvisning i 
hele båten. Skipet ligger nært hjertet mitt og mannskapet der 
har jeg besøkt mange ganger og kjenner dem fortsatt. Nå er de 
ikke her lengre, sist jeg sjekket var de i Australia.» Ja, Karin 
husker alle skipsbesøkene hun har vært på med glede.  

«Det jeg har lært her er at hva vi mennesker trenger for at livet 
skal være godt, det er at vi trenger noen rundt oss. Penger er nå 
så, men det å ha noen rundt deg som kan hjelpe når ting er litt 
kjipt, er det viktigste.»  

Og noen av de beste minnene for Karin er nettopp når mennes-
ker har gitt tilbakemelding på at det Sjømannskirken har vært 
for dem har vært viktig, «som da en sjømann som ringte en jul-
aften for å takke for jobben vi gjorde.» «Og når vi har fått lov til 

ler, men i dag er det de gode og flotte minnene Karin og Pål hus-
ker og er takknemlige for. «Så er det jo sånn at ofte er det som 
er mest slitsomt å gjennomføre også mest gøy.» 

«På noen områder har det nesten vært som en fire år lang Sy-
denferie, eller leir», sier Pål, som jo som trosopplærer har gjen-
nomført mange leirer så han vet hva han snakker om. Pål fortel-
ler at han nylig leste søknaden sin og at han der skrev: «Karin 
trives best når hun kan arrangere noe og ha huset fullt av folk.» 
Og det har hun fått oppleve til de grader her på Sjømannskir-
ken. For Karin har Julemarkedet og 17. mai-feiringer vært fan-
tastiske å få være med på, og OTC har også vært utrolig gøy, 
forteller hun. Hun har også alltid likt garasjesalget og lørdagene 
spesielt.  

Sommeravslutning for 
lunsjklubbene i 2015, da 
klubbene var åtti personer 
hjemme hos Lena Helland, 
er et spesielt kjært minne. 
«Det var stup fullt der og 
veldig gøy.»  

Generelt har lunsjklubbe-
ne gitt utrolig mye. «Det 
har vært et godt nettverk 
og fungert som rådgivere 
og oppmuntringsråd og jeg 
har fått møte så mange 
fine folk!»  

Pål forteller at det han har 
trivdes mest med er arbei-
det med barn og ungdom, 
ja kanskje spesielt de litt 
eldre barna eller ungdom-
men. Tweens ligger nært 
Pål sitt hjerte, også konfir-
mantene og lederrekrutte-
ring. Skjønt Pål er i grun-
nen glad i alle trosopplæ-
ringstiltakene vi har her i 
Houston. Ellers er Pål 
takknemlig for å få ha en jobb der han kan få betalt for å drikke 
kaffe med mennesker og håper at det vil være en ingrediens i 
nye jobber i framtiden også. Samtaler og møter med mennesker 
på kirka har han satt stor pris på å få være en del av.  

«Og så er det veldig morsomt å drive kirke når folk har lyst til å 
komme. I Norge er dette litt annerledes, der opplevde jeg at vi 
måtte mase mer på folk for å komme, mens her i Houston er det 
en helt annen innstilling til kirkens arrangementer. Dette har 
vært veldig OK å få oppleve.»  

I begynnelsen her ved Sjømannskirken var det mest utfordrende 
å finne ut hva Sjømannskirken er og skal være. Sjømannskirken 
er mer enn en kirke, så i begynnelsen lette jeg etter hva er vi og 
hva er motivasjonen for å gjøre det vi gjør. Skal vi ta vare på 
norsk ungdom, forkynne for de, eller ha det gøy med dem. Etter 
hvert ble det naturlig hva vi skulle være, vi er alt! Derfor får vi 
antakelig også et bredere snitt av ungdommen, og det er veldig 
gøy.» 

Andre høydepunkter Pål trekker fram er den første rekefesten. 
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å være noe for de som ikke har hatt noen rundt seg og som har 
hatt det trått. Jeg er rørt av at vi har fått lov til å være noe for 
noen. Da vet du at du er her for en grunn, og ikke bare for å lage 
fest og gøy. Det er mange som bruker oss fordi de trenger oss, 
ikke bare for det sosiale.»  

Så kommer eldste dattera, sju år gamle Henerikke hjem fra sko-
len og vi spør henne hva som har vært gøy her i Houston for 
henne? Og svaret er: Bassenget, Halloween, julemarked, basar, 
jul, supersøndager og Tex-
as-dag. På spørsmålet om 
det har vært noe dumt, 
forstår jeg at det ikke all-
tid har vært så kjekt når 
pappa må jobbe kvelder. 
Men det har vært veldig 
gøy med besøk fra Norge. 
Da har Henrikke fått vist 
fram Sjømannskirken og 
hva vi gjør her. Det har 
også vært kjekt å få leke 
sammen med de andre 
barna på tomten. Og så 
har det vært kjekt å få bli 
storesøster, Josefine synes 
det er kjempegøy med 
Henerikke, forteller Karin, 
og hun legger til at He-
nerikke har fått ha en 
utrolig trygg og god opp-
vekst her. Pål og Karin 
føler de har fått investert i 
familien her. Selv om det 
har vært mye jobb, har det 
også blir mye familietid, 
siden det jo er veldig kort 
vei til arbeidsplassen og 
begge har arbeidet på 
samme sted. «Og i min 
jobb så jobber jeg jo kveld 
og natt i Norge også. For-
delen her er at jeg er to 
minutter unna hjemme 
mitt når jeg gjør det,» 
forteller Pål.  

Så hva vil dere savne fra 
Houston? 

Vi vil savne at det alltid er 
folk her. Kjeder du deg så 
er det folk i kirka. I Norge krever det mer planlegging å møte 
folk og her slipper vi å kjøre for å møte folk! Og folk i Norge 
stikker ikke innom på samme måte som her. Det er flotte folk 
både i Norge og her, men her får vi besøk hele tiden.  

«Ellers tror jeg vi vil merke mer hva vi savner herfra når vi kom-

mer hjem,» sier Pål.   

«Akkurat nå er det litt vanskelig å si hva det største savnet 
vil bli.» Paret ser ikke fram til tidsklemme og måking av snø, 
det er ikke alt i Norge som frister, som å måtte kjøre til job-
ben.  

Karin tenker nok at hun vil savne tilgjengelighet til alt. «Her 
kan en gå på ett sted og kjøpe melk, bleier og allergimedisi-
ner, døgnet rundt.» «Og vi kan spise frokost ute om vi vil,» 
legger Pål til. «Mye blir annerledes, det har vært lettvint med 
unger og klær her, å slippe dresser, ulltøy og regntøy.»  

«Og den utrolige gjestfriheten her vil jeg savne,» sier Karin. 
«Hvor enn du kommer hen. Folk ønsker veldig å hjelpe og 
har stor interesse for fremmede.»  

Pål og Karin sier at de 
vel aldri har vært helt 
«A4-mennesker», men 
når de nå kommer til-
bake fra Texas vil de 
være det i enda mindre 
grad. «Æ kommer til å 
være ho litt crazy som 
flytta hjem fra Junai-
ten med et flyttelass 
fylt av Halloween og 
påskepynt, påskeegg 
og julepynt. En del av 
Texas vil være med oss 
hjem.»  

Ja, hva vil dere ta med 
tilbake til Norge og hva 
er det dere gleder dere 
til der? 

«Jeg ønsker å ta med 
måten en møter folk 
på, tilbake til Norge,» 
sier Karin entusiastisk. 
«For det er helt fantas-
tisk. Her har alle stått 
med åpne armer hele 
tiden.» «Sørstats -
kjærligheten vil jeg ta 
med meg. Det å møte 
folk og spørre: 
«Hvordan har du 
det?», og det å snakke 
med folk. Verden blir 
bedre hvis vi bare ser 
hverandre. Nordmenn 
trenger å løfte blikket 
og se hverandre!» 

Karin fremhever basa-
ren på våren de siste årene som et høydepunkt, og her har 
hun laget framtidsplaner som kan ha positiv effekt for Sjø-
mannskirken i Houston! Karin har et veldig ønske om å få til 
en årlig basar i Norge for Sjømannskirken i Houston fra 
sommeren 2019; «Sjømannskirke-basaren»! Karin brenner 
for å videreformidle basar-tradisjonen til neste generasjon. 
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Og hun ønsker å bidra til at Sjømannskirken skal fortsette 150 
år til minst, og at flere skal få oppleve denne drømmen om å få 
jobbe og besøke sjømannskirken her i Houston. Dette er også 
noe hun har lært disse årene i Houston, at vi alle må være med å 
dra lasset. «Vi kan ikke forvente at alt kommer rekende til oss 
på en fjøl,» som hun sier. Til basaren neste sommer har hun 
allerede en ønskeliste om å få tilsendt godteri fra Amerika til 
Sjømannskirkebasaren i Vågsbygd i Kristiansand. Og underteg-
nede har klare planer om å legge inn basaren i Vågsbygd inn i 
budsjettet for neste år!  

«Ja, så må vi komme en tur og overrekke sjekken til dere her i 
Houston,» ler Pål. Og sjansen for at familien Møll Abrahamsen 
kommer tilbake på besøk til Houston er nok ganske stor, med 
eller uten en basar-sjekk.  

Hjemme i Norge er det mange som nå venter på familien og 
ønsker at tradisjoner om påskefrokost og 17. mai-frokost, nytt-
årsfest og julefest skal komme i gang igjen. Det er allerede 27 
påmeldte til nyttårsaften og julaften, så Karin får nok snart hu-
set fylt på nytt! 

«Og vi kommer aldri til å ta leverpostei eller Norvegia for gitt 
igjen! Vi gleder oss til  norsk mat og vi gleder oss til Dyrepar-
ken.»  

«På de tunge dagene har en ikke her den tryggheten i å hive seg 
i bilen og sette seg hos mamma og si at nå skal jeg bare sove litt 
her,» sier Karin. Men det har blitt lettere med årene å være 
langt fra familie, bortsett fra i høytidene, det har bare blitt vans-
keligere.  

 «Her i Houston har vi iblant savnet helgefølelsen. At nå er det 
fredag og så går alle hjem. Og vi har savnet helligdagene og 
roen, spesielt i julen, romjulen og nyttår. Og at butikkene er 
stengt påskedagene og det er stille og rolig og ikke skole. Det 
motsatte kommer vi ikke til å savne herfra. «Men vi vil savne 
galskapen som er her, i dette landet hvor de har «høytider på 
steroider»,»  sier Karin. Og det er mange ting vi kommer til å ta 

med til Norge; Thanks-
giving-middagen er 
allerede planlagt. Og 
det blir pepperkakehus
-pynting i Marit Dou-
cet sin ånd. «Jeg vil 
aldri rekke opp til Ma-
rit sitt kne med gjest-
frihet og organisering, 
men vi skal lage pep-
perkakehus i Marits 
ånd med våre nære og 
kjære. Og det blir Su-
perbowl-party også.»   

Så Karin gleder seg 
allerede nå hver dag til 
jul!  

«Jeg tror det er mange som vil savne dere her!» 

«Det håper vi jo!» sier Pål og ler.  Karin forteller at hun gruer 
seg til å se Facebook-oppdateringer. «Men jeg skal sitte hjemme 
og kose meg når dere begynner å jobbe hardt til julemarkedet,» 
sier Pål med et smil.  Karin er ikke i tvil om at Sjømannskirken 
kommer til å fungere veldig bra uten dem, men hun kommer til 
å savne galskapen her og sammensetningen av mennesker.  

Vil vi møte dere i en sjømannskirke-sammenheng igjen?  

Både Pål og Karin har lyst til å reise ut igjen, men som fulltids 
ansatte blir det antakelig ikke før barna er store, tror de. Og så 
sier de: «Hvor kan en reise etter å ha vært i Houston?» De er 
begge overbevist om at alt er en nedtur etter Houston. «Her er 
det en så god stemning i det norske miljøet og alt er veldig en-
kelt.» 

Pål og Karin ønsker til slutt at Texas Nytt skal understreke hvor 
utrolig takknemlige og glade de er for muligheten de har fått til 
å være her. «Og vi føler vi har tatt imot med begge hender. Vi er 
veldig glade for at vi fikk lov til å komme hit, det har vært en 
unik opplevelse.» Karin hadde en blogg i begynnelsen og i alle 
postene står det at hun ikke kan skjønne hvor heldige de har 
vært som får lov til å være her.  

«Og dette må vi ha med,» sier Karin: «Vi kan ikke få takket hver 
og en personlig som vi har møtt disse årene. Men vi vil si en stor 
TAKK til alle som har vært her og gjort dette til en sykt god opp-
levelse for oss! Alt vi er blitt invitert med på og alt vi har fått lov 
til å gjøre, både med den faste kolonien og i expat-miljøet. Dere 
har vært som en stor familie. Vi har fått lov til å være norske 
sammen, og kommet her fra lille Norge til dette store landet.» 

Og da gjenstår det bare for meg å si takk tilbake til Karin og Pål, 
Henerikke og Josefine, for så mange flotte opplevelser sammen. 
Og for hardt arbeid og mye kjærlighet for Sjømannskirken og 
menneskene dere har møtt her med åpne armer, både barn og 
voksne.  
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Påskefeiring 

Redigert av: Terje Odden 

 

 

Siden sist 

Palmesøndag med Crawfish party 

Ålesund Soul Teens var på besøk Skjærtorsdag og gav alle fremmøtte 
en kjempeflott musikalsk opplevelse. Velkommen tilbake, dette gav  
mersmak! 

1. påskedag hjalp barn oss med å pynte alteret til Oppstandelsesfest og mange mennesker kom. Søndagsskolen var full og mange 
ivrige barn fant påskeeggene på rekordtid etter at kirkelunsjen var spist! Takk til alle som kom til kirke denne påskeuken! 

290 mennesker var innom Sjømannskirken fra Palmesøndag til 1. påskedag, et flott tall synes vi!  

Under Langfredagens meditative gudstjeneste fikk vi 
høre Jesu lidelseshistorie . Inger Simonsen leste både 
tekst og dikt, Pål spilte og Torhild var liturg og solist.  
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Generalsekretæren måtte også ta sin tørn ved vaffeljernet på 
lørdagsvakta 24. februar. 

Besøk av Ørnulf Steen 

 

Siden sist 

Generalsekretær Ørnulf Steen var med på Kirkestyremøte tors-
dag 22. februar og spiste lunsj sammen med representanter fra 
generalkonsulatet og Innovasjon Norge. 

Generalsekretær Ørnulf Steen feiret fastegudstjeneste  
sammen med Robert Knudsen og Torhild Viste søndag 25. 

februar.  

Til slutt fikk han overrakt en gave og takk for besøket disse 
februardagene i 2018.  

Det var både flott og inspirerende å ha Ørnulf på besøk! 
Velkommen tilbake! 

Generalsekretæren holdt også en kort og inspirerende 
tale på rekefesten 23. februar. 
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 Redigert av: Terje Odden 

22. mars var det dags for vårens seniorlunsj hvor vi inviterte til lunsj, kaffe og kake, dagens ord, underholdning, utlodning og 
sosialt samvær her på kirken. Det var godt oppmøte og god stemning, takk til alle som kom og til de som bidro på ulike vis. 

I perioden 1.-4. mars var åtte konfirmanter fra Houston på konfirmantleir i New 
York. Der møtte de også andre konfirmanter fra hele Nord- og Sør-Amerika – og 
godt over femti konfirmanter var derfor samlet til en lærerik og spennende lang-
helg i the Big Apple. I løpet av leiren fikk konfirmantene oppleve Central Park, 
Time Square, Top of the Rock, Central Station, omvisning på FN-bygget og mye 
mer – de møtte til og med en kjendis på Starbucks. Det var også undervisning, 
morgen- og kveldssamlinger, festkveld, gudstjenesteverksted og selvfølgelig gudstjeneste på søndag 4. mars hvor konfirmantene 
ledet an. Alt i alt en kjempefin leir.  

Konfirmantleir  

Siden sist 

Seniorlunsj 
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Onsdagsforum 

På onsdagsforum 7. mars var vi så heldige å få besøk av 
Laura Landrum som demonstrerte flere ulike blomster-
oppsatser, og alle lagde en av oppsatsene hun viste. 

 

Siden sist 

Rekefest 23. februar med Generalsekretær på besøk. Ellers deltok Bandet «Filip and the Late Bloomers», og Egil og Kaarina 
Berger med sang og musikk. Og mange folk nøt rekene.  

Rekefest 

På onsdagsforum 4. april var det dags for vårens utflukt, 
denne gang til Lone Star Flight Museum. Vi fikk en flott 
guidet tur og lærte mye om bruk av fly i ulike kriger og 
hvordan flyene har endret seg gjennom årene. 
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Belize 
Befolkningen er en 
miks av mange fol-
kegrupper, der 
Maya, europeisk, 
kreolsk, afrikansk, 
latinsk og asiatisk 
dominerer i ulike 
«blandinger». Maya 
og nordeuropeere 
utgjør rundt 50% av 
befolkningen, men 
ingen folkegruppe er i flertall. Det betyr at landet har lite rase-
konflikter, og bortsett fra i Belize City, er kriminaliteten lav. 
Engelsk er det offisielle språket, men mange snakker Kriol, som 
er en blanding av engelsk og kreolsk. I tillegg er spansk også 
ganske utbredt, og de fleste innbyggerne er flerspråklige.  

Landet er delt i seks distrikter: Belize, Cayo, Corazal, Orange 
Walk, Stann Creek og Toledo. Den største byen er Belize City 
som ligger i Belize-distriktet, og den har litt over 60 000 inn-
byggere. I 1961 ble den nesten totalt ødelagt av orkanen Hattie, 
og de bestemte seg da for å bygge en ny hovedstad lenger inn i 
landet. Fra 1970 er derfor Belmopan landets hovedstad, og den 
ligger ca. 80 km fra Belize City. Den ligger i Cayo-distriktet, men 
er bare den tredje største byen i landet med sine 20 000 innbyg-
gere. San Ignacio ligger også i Cayo nær grensa til Guatemala, 
og var lenge offisielt den tredje største byen. Men den har nå i 
praksis vokst sammen med nabobyen Santa Elena, og til sam-
men bor det ca. 21 000 mennesker der. De andre byene i landet 
har under 15 000 innbyggere.  

Belize har mye å tilby besøkende, nesten uansett hva man er på 
jakt etter. De har en lang kystlinje med utmerkete strender og 
bademuligheter. Utenfor kysten ligger verdens nest største ko-
rallrev, så for de dykkeinteresserte er det også mye å se. Maya-
kulturen har satt sine tydelige spor i landet, og man finner sta-
dig nye områder som avdekkes og åpnes for besøkende. Ett av 
stedene vi besøkte hadde ifølge en lokal guide over 100 000 
innbyggere i sin tid, og det ligger sannsynligvis flere hundre 
slike «byer» begravd under flere hundre års regnskog. Store 
deler av landet er dekket av regnskog, så det er en opplevelse i 
seg selv, der 
man kan gå 
relativt trygt 
uten fare for å 
bli angrepet av 
rovdyr. Det 
finnes også en 
rekke spekta-
kulære grotter 
å besøke, men i 
motsetning til 
de stedene jeg 
har vært i USA, 
er det verken 
asfalterte stier 

Skrevet av: Terje Odden 
 

Reisebrev 

 Siden jeg flyttet til Houston for over 20 år siden, har jeg hatt 
veldig få “Syden”-ferier (alle nordmenn vet hva det betyr…) Vi 
har stort sett mer enn nok sol og varme i det daglige, så beho-
vet for å reise bort for å finne varmen har vært praktisk talt 
fraværende. Men i mars i år hadde jeg grunn til å reise bort 
noen dager, og etter litt søking online og konsultasjon med 
kjente, samt at mitt reisefølge kom fra Norge, måtte vi begren-
se oss til en 5-dagers tur. Valget falt på Belize, noe vi på ingen 
måte angret på. Men mer om det senere. 

Det er sikkert flere enn meg som ikke vet så mye om Belize, så 
her er først noen faktiske opplysninger: Belize ligger i Mellom-
Amerika, grenser til Mexico i nord, Guatemala i sør og vest, og 
Mexico-Gulfen i øst. Landet het tidligere Britisk Honduras og 
ble selvstendig først i 1981. Det er et ganske lite land i flateinn-
hold, under 23 000 km2 , og det er ca. 290 km langt (nord-sør) 
og 110 km bredt. Det bor ca. 350 000 mennesker der, og det 
offisielle språket er engelsk. Det er naturligvis en stor fordel for 
oss som ikke snakker spansk, og var en viktig faktor da vi valgte 
reisemål. I tillegg går det flere direktefly mellom Houston og 
Belize City hver dag, så det er enkelt år reise dit herfra. Det er 
fullt mulig å få en tur/returbillett for rundt $300 hvis man er 
tidlig ute. Valutaen er også veldig enkel å forholde seg til; 1 US 
dollar tilsvarer 2 Belize dollar, og vekslingskursen er fast. Du 
kan betale med US$ de fleste steder, i hvert fall i de sentrale 
områdene der turister ferdes, og du får normalt Belize$ (BZD) i 
vekslepenger. Kredittkort er nesten like vanlig som i USA; i 
hvert fall hadde ikke vi noen problemer med det. Dessuten fin-
nes det minibanker i de største byene som tar internasjonale 
debet- og kredittkort. 

Hotel Maya Bella Downtown San Ignacio 
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Reisebrev 

eller innlagt lys. Så der er det hodelykter og klatresko som gjel-
der! Belize har også verdens eneste reservat for leoparder, og 
det gjøres i det hele tatt mye for å bevare den unike naturen og 
kulturen i landet. Foreløpig er det relativt få turister 
(sammenlignet med for eksempel Yucatán-halvøya som ligger 
rett over grensa i Mexico), så det er fortsatt mulig å få en unik 
opplevelse av land og folk uten å risikere å møte naboen på en 
lokal restaurant på kvelden. 

Som nevnt hadde vi bare fem dager på oss, så det sier seg selv at 
vi ikke fikk sett alt vi kunne ønske i løpet av denne tida. Vi be-
stemte oss derfor for å konsentrere oss om innlandet, og valgte 
å bo i San Ignacio. Det er ca. to timers kjøretur fra flyplassen i 
Belize City, og med en 2 ½ times flytur bak oss var det en akku-
rat passe etappe den første dagen. Vi kom fram mens det var 
lyst, og fant fram til hotellet uten altfor store vanskeligheter. Vi 
hadde med oss GPS og iPad med Google Maps, noe som gjorde 
navigasjonen relativt enkel. Vei-
merkingen var ofte ganske tilfel-
dig, og inne i byen var ikke alle 
gatenavnene like enkle å finne. I 
tillegg oppdaget vi en ting ganske 
fort: I sentrum var gatene enveis-
kjørte, men det var ikke skiltet! 
Det vil si det var skilt i enden av 
gata, men hvis du kom fra en side-
gate, var det ingenting som fortalte 
deg at du kjørte inn i en enveis-
kjørt gate, eller hvilken retning 
den var enveiskjørt! Men etter 
hvert lærte vi oss å se etter hvilken 
vei bilene sto parkert, så da var det 
som oftest trygt å kjøre i den retningen. Ellers var ikke trafikken 
større enn at hvis det kom en bil imot, kunne du bare svinge inn 
i ei sidegate, snu og kjøre tilbake «riktig» vei.  

San Ignacio har mange overnattingsmuligheter, og vi så både på 
airbnb, hoteller og resorts. Vi endte til slutt opp med et hotell 

som ligger midt i byen og i byens eneste gågate. Det heter Maya 
Bella Downtown, er et relativt nytt hotell (eieren sa de åpnet for 
ett år siden), og det hadde bare 15 rom. For oss var nok dette det 
beste valget (litt flaks skal man ha!), både på grunn av beliggen-
het, pris og service. Jeg har sjelden følt meg så velkommen på et 
hotell, og vi fikk mange gode tips om ting å gjøre og steder å 
spise. Vi betalte rundt 70 USD pr. natt for et rom med king size 
bed og eget bad, og de hadde både air conditioning og vifter på 
rommet. Gågata hadde det meste av barer, restauranter og små-
butikker, i tillegg var det mange steder som solgte turer til de 
forskjellige severdighetene. Det er et større hotell som ligger litt 
i utkanten av byen som heter San Ignacio Resort, og det er kan-
skje et bedre valg for de som ønsker alle bekvemmeligheter inne 

på hotellet, inkludert et kasino, 
men det var ikke det vi var på jakt 
etter denne gangen. Sjekk http://
mayabellahotel.com/!  

Vår første utflukt gikk til Caracol. 
Det ligger ca. 80 km fra San Ig-
nacio, og har noen av de største 
Maya-ruinene i landet. Eneste 
veien dit går gjennom Mountain 
Pine Ridge Forest Reserve, og det 
er en forutsetning at du har 4-
hjulstrekk på bilen. Mars er den 
tørreste måneden i landet, så vi 
hadde ikke noen problemer med å 

komme fram, men veiene er som en dårlig norsk fjellvei, så kjø-
returen på 80 km tar nesten 2 ½ time. Vi krysset en elv der det 
var tydelig at brua var bygd for å tåle oversvømmelse, men nå 
var det en halvmeter ned til vannet. Du betaler ikke noe for å 
kjøre inn i området, men du må skrive deg inn i ei loggbok før 
du kjører det siste stykket. Der er det i prinsippet kolonnekjø-

En ikke altfor trafikkert hovedvei mellom Belmopan og San 
Ignacio 

Foto: Jo Heier og Terje Odden 
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må du svømme 5-10 meter, og du vasser og vader i vann nesten 
opp til halsen enkelte steder. På grunn av dette får du ikke ta 
med kamera eller andre ting, og du får ikke skiftet før du er til-
bake ved bussen igjen. Temperaturmessig er ikke det noe pro-
blem, men de som synes det er ubehagelig å gå en halv dag i vått 
tøy bør ikke ta denne turen. Grottene er bare opplyst av hode-
lyktene, og i tillegg har guiden en lyskaster som kan lyse opp 
større områder. Noen steder er det så trangt at du må gå side-
lengs, så du bør ikke ha klaustrofobiske tendenser eller være 
mørkredd! Til gjengjeld får du oppleve en naturlig grotte med 
mange spor etter Maya-kulturen, inkludert keramikk-krukker 
og andre rester etter beboelse. Hoved-«attraksjonen» er et skje-
lett som ligger innerst i grotta, og som har ligget urørt i hvert 
fall 1500 år. Siden det ikke var mulig å ta bilder der har jeg lånt 

noen bilder fra internett.  

Resten av reisefølget vårt 
valgte å ta en biltur i 
stedet, og kom plutselig 
til ei elv som var trafik-
kert av ei hånddreven 
kabelferje. Betalingen 
var valgfri, og det tok 
bare fem minutter å 
komme over. Turen gikk 
innom et sted som heter 
Spanish Lookout, som 
tydeligvis var et jord-
bruksområde med rela-
tivt moderne bebyggelse.  

Actun Tunichil Mukpal  (Foto: MayaWalk Tours) 

Hånddreven bilferje 

 

Reisebrev 

ring inn og ut av om-
rådet, men vi fikk 
beskjed om at vi dro 
når vi ville. Så jeg 
tror ikke de ville satt 
i gang noen leteak-
sjon om vi fikk mo-
torstopp på veien og ikke kom ut sammen med de andre… Så et 
godt tips er å leie en bil som er noenlunde ny og ikke altfor bul-
kete. Vi brukte Crystal Car Rental på flyplassen, og der kan du 
bestille akkurat den bilen du vil ha på forhånd. (https://
www.crystal-belize.com/). Vi hadde en 2015-modell Jeep som 
hadde gått ca. 30 000 miles, og den ga oss ingen problemer i 
løpet av de dagene vi var der.  

Inne på området kan du leie en lokal guide for noen få dollar, 
eller du kan bare gå rundt på egen hånd og bestige stein-
ruinene, mange var veldig godt bevart til å være 1300-1500 år 
gamle. De hadde også laget en modell over området og en fin 
oversikt over tidsepoken (bildene ble dessverre ikke så tydelige 
som vi ønsket!). Selv for en som ikke er spesielt historie-
interessert var en opplevelse å gå rundt der og se med egne øyne 
de imponerende byggverkene de fikk reist uten veldig avanserte 
verktøy. Det største byggverket er faktisk det høyeste fra den 
tida i hele landet. 

Neste dag var det tid for å utforske en av de største grottene i 
området. Den kalles ATM (Actun Tunichil Muknal), og ligger i 
noe som heter Tapir Mountain Nature Reserve. Dit kan man 
ikke dra på egen hånd, men i gågata vår var det mange utsalgs-
steder som solgte turer. Vårt valg falt på MayaWalk Tours etter 
anbefaling fra hotellet (https://www.mayawalk.com/), men 
opplegget er nok det samme for alle turoperatørene. Turen in-
kluderer transport fra byen, lykt og sko (hvis du trenger det), 
guide underveis og lunsj etterpå. Dette er en dagstur som tar 7-8 
timer. Fysisk er den ikke veldig krevende, men det er ca. 30 mi-
nutter å gå fra bilen, så må du krysse ei elv flere ganger, et sted 

Maya-ruiner i Caracol 
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Faktarute: Belize 
Hovedstad: Belmopan 
Tidssone: Samme som Houston – ikke sommertid 
Areal: 22 966 km² 
Befolkning: 347 369 
Styreform: Konstitusjonelt monarki 
Offisielt språk: Engelsk 
Uavhengighet: 21. september 1981 (fra Storbritannia) 
Valuta: Belizisk dollar (BZD) 
Nasjonaldag: 21. september 
 
Fly fra Houston: 
2 direktefly daglig med United, 1 Southwest. 
Pris: fra ca. $130 hver vei 
Visum: Ikke nødvendig for norske og amerikanske stats-
borgere; pass gyldig minst 6 måneder. 
Exit tax: ca. $55, normalt inkludert i flyprisen. 
US og Belize dollar brukes om hverandre; fast kurs 1:2  
Hotell og billeie faktureres is USD, ellers BZD. 
Vaksine: 
Ikke påkrevet, men trippelvaksine booster anbefales 
Insekter: 
Mygg og sandlopper; malaria, zika etc. forekommer. 
Myggspray anbefales. 

Vi fikk også tid til å kjøre en tur ned til kysten, via det som heter 
Hummingbird Highway. Belize har én hovedvei som går fra 
Belize City nordover til grensa til Mexico, én vei som går sør-
vestover innom Belmopan og San Ignacio til Guatemala, og én 
vei som går sørøstover fra Belmopan til kysten. Sistnevnte går 
gjennom regnskog store deler av veien, og vi ble anbefalt å ta 
denne på grunn av utsikten. På veien stoppet vi i Blue Hole Na-
tional park, der det er en grotte du kan gå inn i på egen hånd 
uten guide (St. Hermans Cave). Det er også et lite tjern der de 
kaller The Blue Hole, men det må ikke forveksles med the Great 
Blue Hole som ligger utenfor kysten. Dette tjernet er dannet ved 
at en grotte kollapset, og elva som renner gjennom der fyller 
dette til et «basseng» som er nesten 100 meter i diameter og 30 
meter dypt. Mange bader der, men vi nøyde oss med å ta noen 
bilder før turen gikk videre til kysten. Vi besøkte byene Dangri-
ga og Hopkins, der vi hadde lunsj i vannkanten før vi dro tilbake 
til San Ignacio igjen. 

Sandstrand i Hopkins 

Belize har så mye mer å by på enn det vi fikk utforsket på den 
korte turen. Jeg har ikke nevnt menneskene vi møtte på veien, 
alle var smilende, blide og ville gjerne prate med oss. Vi så lite 
eller ingen tigging; alle var hjelpsomme og villige til å fortelle 
om landet sitt. Det hjalp jo veldig at alle snakket brukbart eng-
elsk, med ett unntak: Det virket som kineserne hadde monopol 
på å drive matbutikker, og der var ikke engelsken alltid like 
framtredende. Men vi fikk alltid handlet det vi trengte og så ikke 
på det som et problem! Du kan helt sikkert bruke ei uke bare 
ved kysten eller på en av de mange øyene, du kan ligge på stran-
da og sole deg ei uke hvis det er det du ønsker, eller du kan kjøre 
rundt om i landet og oppleve ting som du ikke ser andre steder. 
Belize har noe for enhver smak, og prisnivået er fortsatt veldig 
behagelig for oss nordmenn/amerikanere. Jeg ser ikke bort fra 
at turen går tilbake en gang, og jeg kan anbefale det til alle, sam-
me hva slags opplevelse du er på jakt etter. 

San Ignacio by night 
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The 32nd Annual Golf Tournament 

Skrevet av: Pål Møll Abrahamsen 
 

Siden sist 

 
Årets turnering gikk av stabelen 9. april i skikkelig norsk sommervær. Med regn i lufta og temperatur godt nede på 10-tallet var ikke 
utgangspunktet det beste. Været til tross, så ble årets turnering en kjempesuksess. Hele 64 golfere fordelt på 16 lag stilte til start.  

Flere firmaer var i år med for første gang, deriblant Exxon Mobil som stilte med hele fem lag. I tillegg til bedrifter hadde vi mange 
privatlag. Veldig gøy med to rene damelag i år. 

Stemningen på banen var upåklagelig, og etter hvert som dagen gikk, bedret også været seg. Til slutt var det et privatlag bestående 
av Trond Olsen, Henning Berg og Bjørn Nilsen som gikk av med seieren, etterfulgt av to lag fra Exxon Mobil. 

En stor takk til deltakere og frivillige for en fantastisk dag på golfbanen. 
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Sponsoravtaler med Sjømannskirken 

Løsninger på sudoku fra nr. 
1-2018 

Vanskelig Sudoku  Lett Sudoku  

 
Sponsor-

avtaler 

Ny Sudoku 
Vanskelig Sudoku 

           5       

  6   7 3       8 

4       8 1       

    1 2           

    8     6   5 2 

  5         6 9 7 

            8 1 6 

      9   4       

2                 

5 2 7 6 8 1 9 3 4 

8 9 3 7 5 4 1 6 2 

6 1 4 3 9 2 7 5 8 

4 6 5 8 7 3 2 9 1 

3 7 2 5 1 9 4 8 6 

1 8 9 4 2 6 3 7 5 

2 5 1 9 3 8 6 4 7 

9 4 8 1 6 7 5 2 3 

7 3 6 2 4 5 8 1 9 

9 8 1 3 4 5 2 7 6 

6 5 4 9 2 7 8 3 1 

3 2 7 1 8 6 9 5 4 

5 9 3 4 6 8 1 2 7 

1 4 8 7 3 2 5 6 9 

7 6 2 5 1 9 3 4 8 

8 7 5 2 9 4 6 1 3 

4 3 6 8 5 1 7 9 2 

2 1 9 6 7 3 4 8 5 
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Sjømannskirken vil ha en oppslagstavle i kirken 
fra 12. mai der det vil være slått opp hvilke bedrif-
ter og enkeltpersoner som gir en ekstra jubile-
umsgave til Sjømannskirken i Houston i 2018. 

Ønsker du/ dere å være med på et ekstra løft og gi 
en jubileumsgave til Sjømannskirken i Houston, 
ta kontakt med Torhild Viste, 
tov@sjomannskirken.no, mobil 832-279-7555 

Ønsker du å gi en jubileumsgave? 
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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 

 8 1   4 3         

9     1         6 

      8   9   4   

2       7   3   8 

   3     8     9   

              5 2 

  8 9 6   2 1 7   

          8   6   

  7   3   4       
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Return Address: 4309 Young St. Pasadena TX 77504 USA 
 

Change Service Requested 
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