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««Kom!» sa Jesus. Peter steg ut av båten og gikk på vannet bort 
til Jesus. (...) Så steg de opp i båten, og vinden stilnet.» Matteus 
14, 22-34.
Julemarkedet 2018 er akkurat over og igjen ble det en fantas-
tisk helg. Så mange flotte folk som støttet kirken med å kjøpe 
varer, så mange frivillige som gav av sin tid og sine krefter til 
Sjømannskirken. Ord blir fattige, opplevelsene er for sterke, 
men vi er veldig, veldig takknemlige; takk til hver og en!
Søndagsgudstjenesten i teltet hadde teksten 
fra Matteus-evangeliet som prekentekst, og 
for meg er det Peter gjorde den vindfulle 
natten på Genesaretsjøen noe jeg fortsatt 
tenker på. Hva i all verden fikk fiskeren Pe-
ter til å gå ut av båten og selv gå på vannet? 
For en stor tillit og for en stor tro han had-
de, da Jesus sa: «Kom!» Og Peter gikk på 
vannet, om enn kun en kort tid, men ja, han 
gikk!
På årets julemarked hadde vi i år en veldig 
spesiell æresgjest. Sjømannskirken i Hou-
stons aller første ansatte, Reidun Opsan-
ger, eller Reidun Mauritzen, som hun heter nå. Reidun fulgte 
et annet «Kom!», og som 24-åring forlot hun hjemmet i Norge 
på et Odfjell-skip til Statene, før en lang ferd med en Greyho-
und-buss fra Østkysten til Houston. Så på en uendelig varm 
augustdag kom Reidun med en taxi til 8201 Wier Drive for å 
møte Pastor Zimmerman, som hadde kjøpt huset som ble den 

aller første norske Sjømanns-
kirken i Houston i 15 år. Men 
hun kom til stengt dør. Tørst 
og sliten fant Reidun omsider 
en åpen dør på baksiden og et 
kjøleskap med leskende drik-
ke i, og her fant Pastor Zim-
merman, kona og datteren 

deres Reidun da de kom hjem. 
Sånn som Peter kan vi lure, hva i all verden 
fikk Reidun til å forlate alt det trygge og 
kjente, i bytte mot alt det ukjente og uvisse i 
Statene, og langs Houstons havner? For det 
var til havnene hun kjørte bil, både på dag- 
og nattestid, for å hente og bringe sjøfolk 
til og fra kirken, og for å besøke sjøfolk om 
bord i skipene. Hun ble advart mot å stoppe 
på rødt lys, hun ble anbefalt å ha med seg 
våpen i bilen, og mange var det sikkert som 
tenkte at det var ikke å anbefale at en ung 
kvinne skulle ha et slikt arbeid. 

Men Reidun stolte på at dette var hun kalt til, og at Gud ville 
holde sin hånd over henne i denne tjenesten. Og overalt hvor 
hun kom, ble hun møtt av glede, respekt og givervilje. Sjøfolke-
ne hadde ønsket seg en kirke i Houston i lang tid, og tok med 
glede imot tilbudet om å komme til kirken etter at arbeidsdagen 
var over for kaffe og vafler, avislesing og samtale rundt kaffe-
bordet. Og de hjalp til med å male og bytte tak og med penger, 
så kirken kunne få sin sårt tiltrengte startkapital. 
Reidun kastet seg ut på dypt vann, sånn som Peter den natten 
på Genesaretsjøen da Jesus kom gående mot disiplene på et 
opprørt hav. Og hun sank ikke, men var med å bygge opp kirken 
til å være levedyktig, slik at vi i år kan feire at Sjømannskirken 
i Houston er 50 år. 
Jeg er imponert over Reidun og det hun gjorde for 50 år siden. 
Og dere kan få lese mer om henne i hovedsaken i dag. Og skulle 
dere være så heldige å møte henne i Stavanger, så spør henne 
gjerne om noen historier fra Houston. De er verdt å høre på!
Så kan sikkert du som leser dette også tenke på dager og tider 
der du kastet deg ut i noe helt nytt i ditt liv, og ikke helt visste 
hvordan det ville gå. Og du og vi kan ha gode eller dårlige opp-
levelser med dette, men uansett så gjelder det samme for deg 
og meg, som for Reidun og Peter, om vi blir redde og opplever 
at nå er vi i ferd med å synke, så kan vi også få rope ut: «Herre, 
berg meg!» Og også vi vil bli hørt! Av han som kan føre oss opp 
i den trygge båten og stilne vindene rundt oss. 
«Kom!» sier han som vi nå snart skal feire fødselen til. Kom til 
fest og feiring, men også til nye arbeidsdager og til alt det ukjen-
te som venter deg. Gå, for du er ikke alene!
God adventstid, juletid og nyttårstid til dere alle!

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

Skrevet av: Torhild Viste

Å gå på vannet
Tanker i

tiden
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Ansvarlig redaktør: Torhild Viste

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!

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 inter-
esserte 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 2019’.
Bankkonto i Norge:  Sparebanken Pluss:
 3000�19�93840
Neste nummer trykkes i februar 2019.
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. 
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Forsidebilde: Reidun Mauritzen foran den første sjømanns-
kirka i Wier Street.

Våre medarbeidere ved Sjømannskirken i Houston:

robert Knudsen 
Kapellan
Mobil: +1 832 279 7977 
rkn@sjomannskirken.no 

Torhild Viste  
Sjømannsprest/daglig leder
Mobil: +1 832 279 7555
tov@sjomannskirken.no 

åse Marie Braut
Vertskap/husmor
Mobil: +1 832 279 7990 
amb@sjomannskirken.no

Ingrid Margrete Winter-Hjelm 
Trosopplæring/musikkansvar
Mobil: +1 832 279 9020 
imw@sjomannskirken.no 

Øystein Lima Braut
Diakonal medarbeider
Mobil: +1 832 202 5759
olb@sjomannskirken.no 

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

Trygve Winter-Hjelm 
Diakonal medarbeider
Mobil: +1 832 279 5566 
twh@sjomannskirken.no 

Elin Lilletvedt Masters 
Kontorsekretær/Regnskap
Telefon: +1 281 988 8366 
elm@sjomannskirken.no 

roy Johnsen
Vaktmester
Mobil: +1 832 526 5275
rjo@sjomannskirken.no
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Skrevet av: Kaarina Berger
Min salme

Den blomstertid nå kommer 
Den blomstertid nå kommer (Suvivirsi in Finnish). Swedish 
folk melody.  It was accepted to Swedish salme book in the year 
1697 and shortly after that in Finland, too.
 This hymnal is very dear to me ever since my early childhood.  
Traditionally it is sung in every school in Sweden and Finland 
the last day of school every spring. 
I attended school in rural Finland in the 50’s and 60’s where 
our lives were very primitive during that era.  We lived on an 
island with no electricity and roads.  Our transportation was 
mostly boats and cross country skis.  Winter months were so 
long, cold and dark, especially for a child it felt like forever. Will 
the summer ever come?
 Spring is such a miracle!  There is a wonderful promise in 
this hymnal.  Year after year, the warmth of the sun will bless 
the nature and bring everything back to life.  The flowers are 
blooming, the crops are growing, the beauty of the nature, new 
fresh food to eat, lot of light to lift up our spirits.

This hymnal is also a reminder to us to be thankful to God 
for all His good gifts.  Jesus lives in our hearts and is our 
bright light throughout  the cold, dark times, too. 
Du kjære Herre Kriste, du sol med klarest skinn, la hjerteisen 
briste og smelte i vårt sinn! La dine budord følges, og mett 
oss med ditt ord, la nådens lys ei dølges for oss på denne 
jord!
During the summer months my husband Egil Berger plays 
this hymnal on organ, at our home and the church.  Such 
a heart warmer, brings back the sweet memories from the 
simpler times when getting a new pair of tennis shoes, find-
ing a ripe wild strawberry or going swimming to the lake 
would make my summer.

I was born 1952 in a small farming town Sysmä in central 
Finland by the second largest lake of the country, Päijänne. 
I went to New York City in the early 70’s and moved to Ho-
uston area in 1979. I met Egil Berger in the early 80’s and 
we got married in 1988. Our son Tim was born next year 
and John a year after. After Egil’s traffic accident in 2007 we 
stopped traveling overseas. The church family is very impor-
tant to us now, we feel blessed to live close enough to The 
Seamen’s Church so we can visit often.

Den blomstertid nu kommer 
med lyst og glede stor, 

den kjære lyse sommer, 
da gress og grøde gror.  

Nu varmer sol i lide
alt som har været dødt; 

med hver den dag mon skride, 
blir all ting som gjenfødt.

De fagre blomsterenger 
og åkrer rad på rad, 
de grønne urtesenger 

og skog som skyter blad, 
de skal oss høyt påminne 
hvor Gud er stor og god, 
som år for år lar rinne 

sin nådes rike flod.

Vi hører fugler sjunge 
med mangehånde lyd, 
skal ikke da vår tunge 

lovsynge Gud med fryd? 
Min sjel, opphøy Guds ære 

med lov og gledesang, 
han vil oss nådig være 

nu som så mangen gang!

Men kjære Jesu Kriste, 
vår gledesol og skinn,

la hjerteisen briste 
og smelte i vårt sinn! 
La kjærlighetens sæle 

og søte ånde gå 
igjennom våre sjele 

at kvege blomster små!

Du Sarons rene lilje, 
Guds blomst i grønne dal, 

du vende deg til vilje 
mitt hjertes attrå all! 

La dugg av Sion komme, 
at min fortørked’ ånd 

må stå som rosens blomme 
i lys på Libanon!

Gud signe årets grøde, 
og fruktbargjør vårt land! 

Gi oss nødtørftig føde, 
velsigne land og strand! 
La dine budord følges, 

og fød oss med ditt ord, 
la nådens lys ei dølges 
for oss på denne jord!

Den blomstertid nå kommer 
(Suvivirsi in Finnish) 

T: Paul Gerhardt 1653
O: Bernt Støylen 1923
M: Nathan Söderblom
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Skrevet av: Åse Marie Braut
Fra 

Sjømanns-
kirkens    
kjøkkenJulebrød

Under årets julemarked var vi så heldige å få besøk av Reidun 
Mauritzen som var husmor her for 50 år siden. I hovedsaken 
kan dere lese hennes historie om livet hennes her.  Det er ty-
delig at det var en helt annen tid å jobbe i enn nå.  Det var lan-
ge arbeidsdager og mye ansvar. Vi som kommer ut for å jobbe 
i Sjømannskirken nå, kommer ut til helt andre arbeidsvilkår 
enn det hun gjorde. Det var svært interessant å høre henne 
fortelle om tiden hennes her, og jeg skulle gjerne hatt tid til å 
snakke med henne enda mer. 
I år har jo Husmors side tatt dypdykk i arkivet og publisert 
oppskrifter som har vært på trykk for mange år siden. I den 
forbindelse spurte jeg henne om hun hadde noen spesielle 
oppskrifter hun kunne dele med meg. Det hun svarte var at 
hun ikke hadde noen oppskrifter, men at hun lagde mye va-
fler, hvetebakst og småkaker.  Da måtte jeg trekke litt på smi-
lebåndet, for noen ting har i alle fall ikke forandret seg.  Bare 
se under julemarkedet nå, hvor vi lager flere bøtter vaffelrøre, 
tusenvis av boller, og selger omtrent tusen poser med småka-
ker.  Så noen tradisjoner er veldig gode å holde på!!
Nå til jul er det ekstra godt med julebrød til kaffen. Her på 
kirken bruker vi samme deigen til alt. Det er en deig som er 
utrolig god å jobbe med.  Denne deigen blir til ca. fire julebrød, 
og hvis du ikke ønsker så mange kan deigen lett halveres i to. 
Julebrødene kan også fryses.  Hvis man varmer julebrødene 
i en pose på 150 °F til de er varme, smaker de akkurat som 
ferske. 

Julebrød
1800 g hvetemel
350 g sukker
2 ss   tørrgjær
3 ts kardemomme
1 ts salt
1 liter melk
350 g smør  
2  egg
Rosiner og tranebær (Cranberries); Så mye man ønsker , ca 500 
gram

Legg rosiner og tranebær i litt varmt vann, da vil de ikke trekke 
ut fuktighet fra bolledeigen når de stekes. 
Smelt smøret, ha i melka, varm til 40 °C. Elt alt godt sammen i 
kjøkkenmaskinen. Ha i eggene.  Klem vannet ut av rosinene og 
tranebærene og elt i noen minutter på slutten av eltetiden. Elt 

gjerne deigen i minst 10 min. Juster eventuelt 
deigen med litt mer mel, dersom den er litt 
klissete.
La heve en time. 
Del deigen i fire like store deler, og form til 
ønsket fasong.  Etterhev i 30 minutter. Hvis 
du ønsker det kan du snitte julebrødene rett 
før de settes i ovnen.  Pensles med egg.  Stei-
kes nede i ovnen ved 370 °F i 35 - 40 minut-
ter. Hvis brødene begynner å bli for brune på 
toppen, legg et bakepapir oppå ca. midtveis i 
steketiden. 
Avkjøl på rist. Server med godt smør og brun-
ost. 

God fornøyelse!
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Skrevet av: Torhild Viste
Hovedsak

Reidun Mauritzen - første husmor
En vårdag ringte telefonen på Sjø-
mannskirken og jeg fikk en hyggelig 
norsk kvinne på telefonen. Snart gikk 
det opp for meg at denne kvinnen fak-
tisk var den aller første norske ansat-
te i Sjømannskirken i Houston. Hun 
presenterte seg som Reidun Maurit-
zen, men den gang het hun Reidun 
Opsanger. Og dette navnet kjente jeg 
fra listen over norskutsendte ansatte 
i Sjømannskirken i Houston fra 1968 
og til i dag! Reidun kom til Houston 
sommeren 1968, og var den aller før-
ste husmoren her, og hun startet ar-
beidet sammen med den pensjonerte 
lutherske presten Carl Zimmerman. 
Telefonsamtalen endte med at Reidun 
var invitert til den nye Sjømannskir-
ken i Houston, en kirke hun aldri had-
de sett, og til å åpne julemarkedet dette 
jubileumsåret. Og fredag 9. november 
åpnet Reidun julemarkedet og klippet 
den røde snoren. Dagen etter tok vi oss tid til en kort tur til 
gamle tomter, til 8201 Wier Drive, der Reidun ankom en varm 
augustdag for 50 år siden. 

Fortell litt om deg selv, Reidun, hvor er du fra og hvordan skjed-
de det at du kom til Houston i 1968?
«Jeg kom fra Stavanger, men mine foreldre, to søstre og jeg 
emigrerte til Australia i 1958 da jeg var 14 år. Og i Melbourne 
ble den svenske sjømannskirken vårt nye ‘kirkehjem’.» Reidun 
begynte tidlig med å være frivillig på sjømannskirken, spesielt 
på den norske vaffelkvelden en gang i uken. Senere ble hun 
spurt om å begynne i full tid som norsk husmor og det sa hun 
ja til. Kirken i Melbourne hadde svensk husmor, prest og as-
sistent, norsk prest, husmor og assistent, og finsk vaktmester. 
Det var et veldig fint samarbeid der, og Reidun trivdes veldig 
godt. Det var også her hun møtte presten John Mauritzen og ble 
kollega med ham. I 1964 jobbet Reidun seg hjem til Norge, og 
så tilbake til Australia, på en Wilhelmsen båt, for å være med i 
søsterens bryllup. I 1967 reiste Reidun tilbake til Norge for å gå 
på Stavanger husmorskole. 

Det var i denne tiden at Reidun ble utfordret av sin tidligere kol-
lega John Mauritzen til å reise til Houston. John var våren 1968 
i Houston for å drive prøvevirksomhet for Sjømannsmisjonen, 
men da presten i Montrealkirken ble syk, ble John sendt dit. 

John Mauritzen var mannen som fant huset i Wier Drive med 
tanke på å starte virksomhet for Sjømannsmisjonen. Han fikk 
kontakt med den lutherske presten Zimmerman som da var an-
satt av sin kirke for å arbeide med lutherske sjøfolk i havnen. 
Zimmerman var en pensjonert prest fra Galveston, og hadde 
aldri før drevet med sjømannsmisjon, så han ville gjerne ha en 

å arbeide sammen med i arbeidet blant 
sjøfolk. Zimmerman kjøpte selv huset 
som John hadde funnet, og slik kom 
Sjømannsmisjonens arbeid i Houston 
i gang. 
  
Til tross for at kollega John Mauritzen 
dro til Canada, reiste Reidun til Hous-
ton, og det var langt fra en dagsreise 
den gangen! 

Sommeren 1968 reiste Reidun helt ale-
ne, på et Odfjell-skip. Hun kom i land på 
østkysten av USA, tok en Greyhound-
buss til Houston. Hun var den eneste 
hvite på bussen, husker hun. Vel fram-
me i Houston tok hun taxi til Zimmer-
mans hus i Wier Drive, men ingen møt-
te henne da hun kom! Det var ordentlig 
varmt og Reidun var sliten og tørst, og 
fant til slutt en åpen dør og en Cola i et 
kjøleskap, og der fant pastor Zimmer-

man, frue og datter henne da de kom hjem. Fra det første mø-
tet av ble Reidun varmt mottatt både av familien Zimmerman 
og av sjøfolk i havnene i Houston. Første gang hun kom til et 
skip var det noen som plystret på henne, men da hun hadde 
presentert seg som representant for Sjømannsmisjonen var det 
bare respekt å møte. Sjøfolkene hadde virkelig savnet en sjø-
mannskirke i Houston havn. I avisen Houston Chronicle fra 13. 
september 1968 er det en artikkel om den nye Sjømannskirken 
med overskriften «Center Offers Spiritual Guidance for World 
Seamen». Her står det:  «Houston does not have a good repu-
tation as a port city. A survey Pastor Zimmerman conducted 
among seamen shows that most consider Houston one of the 
least desirable ports in the world to visit.» Og artikkelen fortel-
ler videre om voldshendelser ved havnen. Pastor  Zimmerman 
sa videre i avisen: ”…most of the seamen are educated and hold 
responsible positions. They want more out of their shore leave 
than spending time in bars.” Og videre står det: “Miss Opsanger 
pointed out that in the Scandinavian countries going to sea is 
a highly respected, honorable profession. Almost every family 
will have one member working as a seaman. Many begin their 
apprenticeship at age 17 or 18. Because they are so young, they 
are particularly vulnerable to homesickness in a foreign port.” 

En av utfordringene i startfasen til Sjømannskirken var nettopp 
at det ble sett med skepsis på et senter for sjøfolk. Det var skep-
sis til sjøfolk også innad i Zimmerman-familien til å begynne 
med, her er en fin historie om dette: 

Den første store sjekken

Reidun forteller: «Den aller første dagen vi var på skipsbesøk 
kom vi om bord i en liten båt fra Sørlandet. Båten var fra en fa-

Reidun og Torhild er klare for julemarked
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Hovedsak

miliebedrift, så de som jobbet på båten var i slekt med hverandre 
og med de som eide båten. Zimmerman og jeg var om bord og 
snakket og fortalte at nå skal vi starte opp med Sjømannsmi-
sjonen her i Houston, og vi gav dem adressen. Siden var vi på 
flere båter den dagen. Om kvelden skulle vi på en svart luthersk 
kirke, for vi ventet ikke at noen skulle komme til oss. Kirken 
var jo helt ny og det var ingenting å invitere til. Dattera til Zim-
merman (Ruth Zimmerman, professor i Wisconsin) ble igjen 
hjemme, og hun var ikke begeistret for at foreldrene skulle åpne 
hjemmet sitt for sjøfolk. For amerikanere hadde et helt annet 
syn på sjøfolk enn vi i Norge. Så mens vi sitter på gudstjeneste 
så kommer en mann og sier det er telefon til Carl Zimmerman.» 
Videre fortalte hun at det viste seg at fem offiserer fra familiebå-
ten Reidun og Carl besøkte denne første dagen, var kommet på 
besøk på Sjømannskirken, og dattera til Zimmerman tok imot 
dem. «Så reiste vi tilbake til Wier Drive og hadde en veldig hyg-

gelig kveld. Et-
ter det forandret 
Ruth Zimmerman 
helt synet sitt på 
sjøfolkene, for 
hun hadde sett 
dem komme opp-
dresset i dress og 
slips og var mek-
tig imponert over 
dem. Etter dette 
syntes hun det var 
kjekt at hennes 
foreldre arbeidet 
med norske sjø-
folk. Dette var de 
aller første besø-
kende på kirken. 
Da båten forlot 
Houston kom 
en stor sjekk fra 
agenten, dette var 

penger til begynnerkapital for nykirken som sjøfolkene hadde 
samlet inn. Etter denne opplevelsen gikk vi aldri ut på kvelden. 
På søndagene gikk vi til mange ulike kirker om formiddagen, 
og det var en stor opplevelse å få komme rundt til ulike kirker.»

Kaffebordet

«Det er også en morsom historie om kaffebordet på leseværel-
set,» fortsetter Reidun å fortelle: «Det som var der fra før var 
altfor lite og vi ønsket et større kaffebord til sjøfolkene.» Da 
Reidun forsøkte å finne et kaffebord på møbelforretninger fikk 
hun kommentarer som: «Why do you want such a big table, you 
can’t put your feet on a high table like that?». Til slutt fikk de 
bordet du kan se på bildet under, laget av Harold Bjerketvedt 

i Galveston. Det gikk langs hele sofaen og det var plass til 12 
personer rundt bordet. Reidun fortalte videre at fru Zimmer-
man var imponert over hvor pent unge norske gutter satt rundt 
bordet og drakk kaffe eller cola. Så imponert var hun at hun 
inviterte en forening fra sin egen kirke for å se denne kirken og 
hadde et foredrag for dem der hun fortalte hva Sjømannsmi-
sjonen drev med, og om unge gutter som satt rundt kaffebordet 
oppdresset i dress og slips. Amerikanske unge gutter ville aldri 
gjort det, mente fru Zimmerman.

Virksomheten den første tiden

Reidun forteller mange historier fra den første tiden der hun ar-
beidet sammen med Zimmerman med båtbesøk. Hver morgen 

Toril Seljenes tilbød husrom, og var fast sjåfør for 
Reidun mens hun besøkte Houston

Husmor (Reidun) 
serverer kaffe og 
kaker til fullt hus 
i 1969

Dette bildet er fra kaffestund på kirken fra 1968.  Helt til høgre 
er Ivar Jakobsen (fra Haugesund) og hans kone Claire, deretter 
Pastor Carl Zimmerman, så 2 sjøfolk og deretter Mrs. Marjorie 
Zimmerman. Helt til venstre er Reidun mellom to sjøfolk. 
Ivar Jakobsen bodde ikke langt fra kirken og var en flittig gjest 
og hjelper den tiden Reidun var der.
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etter frokost reiste pastor Zimmerman 
og frk. Opsanger til skip i havnene, og 
dette arbeidet varte fram til middag, 
«Fru Zimmerman hadde alltid middag 
når vi kom hjem. Hun var ellers den 
som stelte i stand der og holdt dørene 
åpne når vi var på havnene,» fortal-
te Reidun. Og skipene de besøkte var 
skandinaviske og tyske skip. Zimmer-
man hadde tysk bakgrunn og besøkte 
de tyske, mens Reidun gikk på de nor-
ske, eller de besøkte skipene sammen. 
Nesten hver dag i uken ringte sjøfolk 
til kirken og ville bli hentet etter jobb. «Sjøfolkene den gang var 
vant til å gå til sjømannskirken der de kom. Og den gang var 
alle kirker åpne hver dag og hver kveld. Vi gikk og fortalte at nå 
startet en ny kirke i Houston, noe de sa de hadde savnet lenge, 
for det var ikke annet enn barene i nærheten der.» 

På sjømannskirken fikk sjøfolkene først en andakt, så kaffe og 
kaker, flere spill var der, men mest likte gjestene å sitte og pra-
te. TVen var stort sett aldri på, men noen suvenirer var det po-
pulært å få med seg. 
Sjøfolkene var på kirken til 22:30-tiden, og da kjørte Reidun 
dem tilbake til havnen. Alt i tillit til at den Gud hun hadde sagt 
ja til å tjene, ville passe på henne. Vel hjemme igjen pleide Reid-
un å gjøre opp regnskapet, så dagen sluttet sjelden før midnatt.
 
Hadde dere ingen fridager?
«Nei, det er en litt morsom historie, for jeg foreslo faktisk for 
Pastor Zimmerman en gang etter at jeg hadde vært der en tid 
om vi ikke kan prøve å ordne med en fridag i måneden? Men 
den pensjonerte presten Zimmerman svarte: ”I have never had 
a day off since I started as a pastor. I don’t need to start now.” Så 
det var ikke snakk om å ha fridag.» Så da ble det arbeidsdag hver 

dag på kirken 
også for Reid-
un. Men frk. 
Opsanger kla-
get ikke. Hun 
fant arbeidet 
s p e n n e n d e 
og givende og 
trivdes godt 
sammen med 
familien Zim-
merman. «Og 
da jeg kom 
hjem til Nor-
ge, hadde jeg 
jo spart så å 
si hele lønnen 
min, for jeg 
hadde jo aldri 

tid til å shoppe,» sier hun med et smil, 
men hun innrømmer også at etter hal-
vannet år med jobb nesten hver dag så 
var hun også ganske sliten.

Så skal det sies at det kom noen kjær-
komne fridager til Reidun sammen 
med den første norskansatte sjø-
mannspresten Sigurd Svendsen i 
1969. Sjømannsmisjonen kjøpte ut 
Zimmerman og ble eiere av huset i 
Wier Drive fra nyttår av, og sendte 
så den andre norske ansatte, Sigurd 
Svendsen, til Houston med hans fami-
lie. Da sluttet også Reidun å gå så mye 
på skipsbesøk, for Sigurd tok over 
dette, mens Reidun ble husmor på 
heltid. I tillegg til Sigurd hadde Wier 
Drive assistanse fra Sjømannskirken i 

Montreal om vinteren, da det ikke gikk an å holde den kirken 
åpen. Da kom både presten John Mauritzen og hans assistent 
og hjalp til med båtbesøkene og med livet på kirken her i Ho-
uston. Og selv om Reidun ikke fortalte så mye om dette, så var 
det nok i møte med pastor John i denne tiden at noe nytt vokste 
fram mellom henne og John, som førte til giftermål i 1970. 

Om huset i Wier Drive som sjømannskirke

Familien Zimmerman og Reidun Opsanger bodde begge i huset 
som også var kirke. De hadde egne innganger, og i tillegg var det 
en hovedinngang til kirken. Når du kom inn hovedinngangen, 
kom du inn i kjøkkenet og det som var brukt til leseværelse, det 
var en tidligere bar. Zimmerman hadde andre del av huset som 
sin private bolig. Det var en trebils garasje tilknyttet huset, og 
garasjen var spillerom med biljardbord og bordtennisbord på 
hverdager, og «om søndagen så hadde vi et pent bord med hvit 
duk og så ble det alter og kapell,» fortalte Reidun. 

I den tiden var det aldri gudstjenester på dagtid, for sjøfolkene 
kunne bare komme etter arbeidstid om kvelden. På søndagen 
pleide Zimmermans og Reidun å gå til ulike kirker i området, 
blant annet de kirkene som var med å sponse lønnen til Reidun. 
Gudstjenestene i garasjen var for øvrig mer som andakter. Det 
var ikke musikk eller salmebøker, og ikke nattverd. Men kirke-
kaffe med vafler var det etterpå!

Økonomi og lønn 

«En arbeider er verdt sin lønn», står det i Bibelen, og slik også 
for Reidun. I 1968 fikk Reidun som var kalt av Sjømannsmisjo-
nen, lønnen sin fra ulike kirker og ulike kirkesamfunn som var 
opptatt av misjon for sjøfolk i Houston. «Halve lønnen ble be-
talt av den katolske kirken, og den andre halvdelen av kirkene 
som lå nær ‘waterfronten’, en metodistkirke, en presbyteriansk 
kirke og to lutherske kirker. Inntil Sjømannsmisjonen overtok 
boligen i Wier Drive og jeg ble betalt av den,» forteller Reidun. 
Zimmermann var ansatt av American Lutheran Church (ALC - 
den svensk/tyske synoden). Og han var ansatt for å gjøre arbeid 
blant lutherske sjøfolk på havnen. Reidun og Carl besøkte ho-

Pastor Svendsen selger Coca Cola fra kiosken

Pastor Sigrud Svendsen sammen med kona 
Randi og barna
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vedsakelig tys-
ke og skandi-
naviske båter. 
De reiste dit 
båtene lå, også 
til Galveston. 

Ellers reiste 
Reidun ikke så 
mye, men da 
den nye kirken 
i New Orle-
ans åpnet, var 
Reidun med på 
åpningen. Og 

siden New Orleans da fikk helt nye møbler, fikk Sjømannskir-
ken i Houston overta møblene fra kirken der; kaffebord, sofa og 
stoler. Og det kom godt med.  I den første tiden var det jo Zim-
merman sine private møbler som ble brukt, men da Sjømanns-
misjonen overtok, trengtes nye møbler til kirken. 

Reidun forteller videre om økonomien i startfasen: 
«Vi hadde ingen startkapital, Zimmerman holdt huset, kokte 
middag til oss og til å begynne med var det deres kaffe og mel vi 
brukte. Jeg bakte mye til kirken når jeg kom hjem tidlig. Etter 
hvert når sjøfolkene hørte om kirken, så sendte de penger til 
kirken, og det ble vår startkapital. Og så solgte vi suvenirer som 
vi doblet prisen på, slik begynte vi å jobbe for å få penger til 
bensin. Til å begynne med betalte Zimmerman alt.»

«Etter at det kom norsk prest, kom det også en folkevogn-
buss. Den norske velferden var i Houston da vi begynte der. 
Velferdsoffiseren hadde en gammel skolebuss de hadde kjøpt, 
men de hadde ingen steder å møtes, så de var veldig ivrige et-
ter å hente folk. De var også med når vi etter hvert startet med 
sight-seeingturer til NASA-senteret og til en Trippel D Ranch, 
det var en hel søndagstur. Vi fikk frokost når vi kom og så var vi 
ute og rei på hester, og fikk så en stor Texas steik til middag, før 
vi kjørte hjem igjen.» 

Samarbeidet med Velferden var viktig og Velferden hadde også 
med filmer og aviser til kirken. 

Da folkevognbussen ble for liten

«En gang jeg skulle ned og hente sjøfolk til kirken, sto 15 nor-
ske sjøfolk der. Folkevognsbussen vi da hadde var bare regis-
trert til åtte, men jeg hadde ikke tid til å kjøre ned igjen, så jeg 
pakket inn alle disse i bussen. Det var jo ikke så strengt med 
setebelter og slikt i den tiden. Plutselig så jeg blålys bak meg 
og måtte stoppe. «Where are you going?» spurte politimannen, 
og jeg svarte at jeg skulle til Den norske Sjømannskirken. «Ok, 
you may leave,» sa han etter å ha sett sertifikat og vognkort, 
men politiet fulgte etter meg hele veien opp til Wier Drive før 
de snudde og kjørte. De lurte nok fælt på hva jeg skulle med alle 
disse guttene!» 

«Jeg opplevde aldri noe ubehagelig, jeg var forsiktig, passet på 
å låse dører på bilen når det var sent på natten i havnekvartalet. 

Selv om jeg ble oppfordret til å ikke stoppe på rødt lys der, så 
stoppet jeg på røde lys og hadde ingen ubehagelige opplevel-
ser.» 

I folkevognbussen sto det en bøsse det sto «Havre for hestene» 
på. Og denne var alltid fylt på av sjøfolkene som ble fraktet til 
og fra havnen. På kveldene hadde vi en skål for kaffen, og etter 
at jeg hadde kjørt tilbake fra havnen om kvelden, så skulle jeg 
telle opp penger og sjekker og føre regnskap, jeg gjorde alt det 
der. Ettersom vi fikk penger inn, måtte vi kjøpe inn kaffe og mel 
og smør og mer som utgifter og etter hvert bensinutgifter også. 
Generalsekretær Aardal i Sjømannsmisjonen kom på besøk en 
gang og kikket på regnskapet mitt, og da var det et eller annet 
som var feil og han korrigerte og sa noe som måtte føres på et 
annet vis. Jeg hadde jo aldri lært noe om regnskapsføring, men 
det gikk på et vis.» 

Samarbeid med Seafarer-senteret

«Grunnen til at min lønn ble betalt av de ulike kirkesamfunne-
ne var at de skulle starte et ‘Seafarer center’ her ved Houston 
havn. Det hadde aldri vært et senter for sjøfolk før, og oppstar-
terne var ivrige etter å lære fra Sjømannsmisjonen. Så mot å 
betale min lønn skulle de ulike kirkene kunne komme til Sjø-
mannskirken og se hvordan vi drev, derfor var det ofte at noen 
kom innom oss fra de ulike samfunnene.» 

«Houston vokste veldig fort som havneby. Og den gang lå ski-
pene ofte lenge. Det var også mye streik på havnen i begynnel-
sen, så da lå båtene der i ukevis. Da vi la nytt tak på kirken, 
var det sjøfolk i streik som frivillig gjorde taktekking og sto for 
maling av kirken.» 

Var det mange nordmenn i Houston i den tiden?
«Den norske honorære konsulen påsto det ikke fantes noen 
nordmenn, og mange var det ikke. I denne første tiden var det tre 
norske piker og Ivar Jakobsen, de var alle gift med amerikane-
re, dessuten to norske familier i Galveston, en «shore captain» 
og den andre 
s n e k k e r e n 
som laget 
bordet vi 
fikk til kir-
ken. Og det 
var sikkert 
noen flere. 
Senere da 
jeg fikk en 
dag i uken 
som fridag, 
v a n l i g v i s 
tirsdag,  dro 
jeg mye til 
Galveston, 

Reidun og Astri Mosvold i dyp samtale

Pastor Carl Zimmerman sammen med kona 
Marjorie
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Reidun solgte også Raffles 

under årets julemarked

til stranden og til de to norske familiene der. 

Ellers fikk vi kontakt med folk stort sett rundt 17. mai. Da ringte 
folk oss for å høre om noe skjedde, og slik fikk vi kontakt med 
flere. En familie skulle ha barnedåp, noe Svendsen utførte. I 
hans tid ble det også mer gudstjenester enn møter på søndage-
ne. Så kom det flere nordmenn hit og også det norske general-
konsulatet.» 

Kan du fortelle litt om avslutningen din her i Houston og om 
din vei videre i livet etter det?
Reidun reiste fra Houston rett etter jul, helt på slutten av 1969, 
eller i begynnelsen av 1970. «Denne siste julen kom det flere fra 
en flyverskole nordover i Texas til julaften. Første julen kjente 
vi ikke noen, andre julen hadde vi middag på kirken og flere på 
besøk.» 

«Fra Houston reiste jeg til Norge på en Odfjell-båt rett fra Ho-
uston og til Europa, og så tog eller buss videre til Stavanger, 
to-tre uker, det var ikke så lenge, det var seks uker fra Australia 
til Norge. Så måtte jeg få immigrasjonspapirer til Canada. Jeg 
reiste til Montreal, Canada, på en onsdag og vi giftet oss på fre-
dagen, og jeg kjente ingen i mitt bryllup unntatt John! Det var 
kun venner fra kirken i Montreal der. Dette var i en Presbyteri-
ansk kirke, John lurte på om han kunne vie oss selv, men han 
fant en kirke til å gjøre det,» sier Reidun med et smil. 

John og Reidun ble værende i Montreal et par års tid, fra de 
ble gift i 1970, og reiste så hjem til Norge og Trondheim i 1972 
hvor John arbeidet som sykehusprest ved St. Olavs hospital, da 
Sentralsykehuset i Trondheim. Reidun var i disse årene mest 
hjemmeværende med sine to jenter og tvillinggutter som var 
attpåklatter, i tillegg til å være klokker i kirken. 

Ny USA-reise

Etter 15 år i Trondheim og fire barn senere, reiste familien til 
Minneapolis og John ble prest i Mindekirken der. Dessverre 
fikk Reidun og barna bare ha John hos seg i tre år der, da han 
plutselig døde av hjerneslag. Men John og Reidun hadde kjøpt 
hus i Minneapolis og ungene var på skolen, guttene var bare 
åtte år, så Reidun bestemte seg for å gi seg selv to år. Etter to år 
var hun og familien fortsatt ikke klar, og familien hadde heller 
ikke noe å reise hjem til, så huset ble ikke solgt, og de ble bo-
ende enda litt til. Reidun hadde mange venner og kjente i Min-
neapolis og hun var den som startet julemessen i kirken der. 
Reidun strikket og sydde hele året til julemessen der. Og det var 
nettopp denne julemessen Reidun kom til USA for å være med 
på nå i begynnelsen av november i år. Derfor var det fra Min-
neapolis Reidun reiste hit til oss i Houston og for første gang så 
den nye Sjømannskirken her i Pasadena, så forskjellig fra den 
første kirken hun startet. 

12. juni i år flyttet Reidun til Norge for godt, hjem til Stavanger. 

Hennes ‘Green card’ gav hun fra seg på flyplassen, så nå blir 
det bare turistbesøk framover, for å besøke barn og barnebarn 
i Minneapolis, en sønn og en datter bor der nå. Reidun trives 
med å være tilbake i Norge, bo midt i byen og ikke trenge bil. 
Hun har en søster og en datter i Stavanger, og en sønn i Trond-
heim, og barnebarn i begge land, alle gutter. Barna har all ut-
dannelse fra USA og har fartet mye alle sammen. 

Hva tenker du om nåværende sjømannskirke i Houston, Reid-
un?
«Jeg gledet meg veldig til å komme for å se. Tomas (en sønn) 
jobbet for Bosch og reiste mye, og sa at ‘når jeg skal til Houston 
skal du være med meg’. Jeg våget ikke å reise alene, men jeg har 
hele tiden hatt lyst til å komme tilbake hit, men så ble det aldri 
noen forretningsreise til Houston for Tomas. Jeg husker ikke i 
dag hvorfor jeg ringte deg, sier Reidun til undertegnede, men 
det er jeg glad for at jeg gjorde. Sjømannskirken i Houston ble 
en stor del av mitt liv der jeg la igjen så mye av meg selv, selv om 
jeg ikke var så lenge. Det var intenst, så jeg har alltid tenkt mye 
på Houston. Jeg var kun en gang tilbake til Wier Drive da vi 
bodde i Montreal og i Michalsen sin tid og overnattet hos dem.» 

Videre sier Reidun: «Kirken i dag er noe helt annet enn da det 
var sjøfolk og åpent hver dag og hele dagen. Det har vært helt 
fantastisk her på julemarkedet og jeg er meget imponert over 
hvor effektivt og stort og flott og fint alt går med markedet. Jeg 
hadde aldri tenkt det kunne være noe som dette, julemarkedet 
i Minneapolis kan ikke sammenlignes med deres her! Og så har 
det vært veldig kjekt for meg å treffe folk her selv om jeg ikke 
har kjent dem fra før. Noen har kjent noen jeg har kjent og det 
er veldig mange hyggelige mennesker her, jeg føler meg veldig 
godt mottatt.»

Reidun Mauritzen hjalp til alle dagene på julemarkedet som 
frivillig, og det gjorde hun som om hun aldri skulle gjort noe 
annet, både i bakeriet og i loddsalget. Tusen takk for at du kom, 
Reidun, og for innsatsen under årets julemarked! Reidun brak-
te til og med selvlagede broderier med seg som ble solgt på mar-
kedet, takk også for disse!

Takk og velkommen tilbake til Sjømannskirken i Houston, 
Reidun, og takk for at du startet oss!
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Skrevet av: Robert Knudsen Glimt fra 
kirkeboken

Dåp/Innsettelse

Allehelgenssøndag på Sjømannskirken

Evelyn Sofie 
Knudsen ble døpt 
i Sjømannskirken 
i Houston, søndag 
9. september 
2018. Foreldrene 
er Ann-Katrin og 
Robert Knudsen. 
Robert var selv 
prest ved sin dat-
ters dåp.  

Under Kick-off 
9. september 
ble familien 

Winter-Hjelm 
innsatt. Inger 
Margrete skal 

jobbe som 
trosopplærer 
med musikk-

ansvar, og 
Trygve har 

halv stilling 
som diakonal 
medarbeider.

På bildet er 
fra venstre Trygve, Ingrid Margrete, Per Anders, Markus og Oda.

Salme 90: «Herre, lær oss å telle våre dager, så 
vi kan få visdom i hjertet.» 

Allehelgenssøndag 4. november ble det som 
vanlig tent lys for de som er meldt døde til Sjø-
mannskirken siden forrige Allehelgen. 

• Anna Eiesland, 26. desember 2017
• Calle Backman, 9. februar 2018
• Odd Eiesland, 11. september 2018
• Randi Simonsen, 8. oktober 2018

Under gudstjenesten bidro årets konfirmanter 
til at det ble en flott gudstjeneste, ikke minst 
gjennom bønnevandringen de hadde laget. Et-
ter at lysene var tent for disse fire kunne alle 
som ville tenne sine egne lys, skrive bønnelap-
per, legge en stein ved korsfoten som et symbol 
på en byrde en bærer på, eller minnes dåpens 
gave ved døpefonten. Takk til alle som bidro til 
at det ble en fin gudstjeneste også denne Alle-
helgenssøndagen. 
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Skrevet av: Torhild Viste
Info

Juleprogram på sjømannskirka

Program fra januar 2019

2� desember  kl� 11�00 SuperSØNDAG m/juleverksted
5� desember kl� 11�00 Onsdagsforum, juleavslutning
9� desember  kl� 11�00 2� søndag i advent, gudstjeneste
  kl� 16�00 St�Lucia ved SWEA, egen påmelding 
11� desember kl� 16�00 Familiedag i Katy, juleavslutning
16� desember kl� 11�00 Dansk Julegudstjeneste 
  kl� 16�00 Vi synger julen inn
24� desember kl� 12�00 Julaften-gudstjeneste
  kl� 14�00 Julaften-gudstjeneste
24� desember kl� 17�00 Julaften på kirka� Har du ingen å feire jul med? Ikke sitt hjemme alene på 

julaften! Hjertelig velkommen på Sjømannskirken – her blir det god norsk 
julemat, juletre, gaver og garantert god julestemning� Pris: $30 for voksne, 
$10 for barn� NB: Det er begrenset med plass og enslige prioriteres� 

25� desember kl� 12�00 Høytidsgudstjeneste

Det er ikke gudstjeneste søndag 23� desember, men kirken er åpen� Kirken er juleferiestengt fra 26� de-
sember til 1� januar, det er altså ikke risengrynsgrøt lørdag 29� desember eller gudstjeneste 30� desem-
ber�

Faste aktiviteter: 
Onsdagsforum: 9. januar, 6. februar, 6. mars 
Familiedag i Katy: 22. januar, 5. februar, 19. februar, 5. mars, 19. mars
Tweens 18. januar, 15. februar, 22. mars

Spesielle aktiviteter:
Juletrefest   søndag 6. januar
Tårnagenthelg for 7-9-åringer lørdag 26. - søndag 27. januar 
Frivillighetsfest    torsdag 31. januar
Basar-søndag    10. februar
Rekefest   fredag 22. februar
Karneval og 1-3 års-samling  søndag 24. februar
Seniorlunsj   torsdag 21. mars 
Camp Sjømannskirken  lørdag 30. - søndag 31. mars
Golfturnering    1. april
Med forbehold om endringer� Følg med på Facebook, nyhetsmail og kirkens internettsider for mer in-
formasjon�

Husk at du kan ringe vakttelefonen om noe skjer eller du ønsker å komme til kirken på stengte dager: 
ring +1 832-260-4271� 
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Skrevet av: Inge Mørland
Info

New Orleans
Fra “Hjem” nr� 5/18
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Redigert av: Terje Odden
Siden sist

Kick-off

Rekefest

Søndag den 9. september var en virkelig festdag på kirken. Det 
var Kick-Off for høstsemesteret med høstens første familieguds-
tjeneste og supersøndag – mye gøy for både store og små. I til-
legg tok vi imot vår nye trosopplærer med musikkansvar, Ingrid 
Margrete Winter-Hjelm og hennes familie: Ektemannen Trygve 
Winter-Hjelm, som begynte i en halv stilling som diakonal med-
arbeider, samt barna Oda, Markus og Per Anders. 
Sist, men ikke minst ble den 9. september også dåpsdagen til den 
yngste blant «kirkebarna», Evelyn Sofie Knudsen, som er datter 
til Ann-Katrin og Robert. 
For en flott start på høstsemesteret!

Den 14. september var 
det duket for høstens 
rekefest. Rekefestene er 
et høydepunkt for veldig 
mange. Da serveres re-
ker på norsk vis med loff, 
majones og alt av tilbe-
hør. Underholdning ved 
Egil Berger på trekkspill 
og staben ved Sjømanns-
kirken i Houston. 
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Lys Våken

Seniorlunsj

Lørdag den 15. september 
møtte 17 forventningsfulle 
«tweens» opp til overnattings-
arrangementet Lys Våken ved 
Sjømannskirken i Houston. Det 
ble to fine dager med lek, kon-
kurranser, god mat og hvor 
ungdommene lærte mer om 
kirkebygget og om kristen tro. 

De forberedte også en utrolig flott LysVåken-gudstjeneste den 16. septem-
ber – de ledet gudstjenesten som såkalte liturger – de leste tekster og ledet 
bønner. De gjennomførte også et flott dramastykke om Jesus som tolvåring i 
tempelet og selvfølgelig så danset de den kule BliME-dansen. Takk til LysVå-
ken-gjengen for en knallbra helg.

Den 11. oktober ble det arrangert seniorlunsj. Det ble en vel-
dig fin dag med god mat og trivelig samtale. Egil Berger un-
derholdt på trekkspill og Kaarina Berger danset til. I tillegg 
fikk mange for første gang oppleve «Flag Worship» ledet av 
June Knowles og Kaarina. 
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Texasdag

Lynlotteri

Yeehaw! Den 21. oktober arrangerte vi vår Texas Dag ved Sjømannskirken i Hous-
ton. Den begynte med en gudstjeneste hvor ungdommene fra lederleiren spilte en 
sentral rolle. Under gudstjenesten var det også utdeling av 4- og 6-årsbok. Postlu-
dium for gudstjenesten var som vanlig line dance og etter dansen ventet det ekte 
Texas-BBQ på alle sammen. Etter at alle var forsynt, ventet en masse spennende 
aktiviteter; det var hesteridning, mechanical bull, petting zoo, lassokast, skyting på 
blink og hesteskokast for å nevne noe. En knallfin dag på kjerka.  

Barnas Lynlotteri
Nytt av året var at «kirkebarna» tok initiativ til å selge lynlodd til inntekt for kirkens barne- og ungdomsarbeid under årets jule-
marked. Det var mange bedrifter som velvillig gav reklameeffekter og andre gjenstander som kunne brukes som premier. De som 
sponset barnas lynlotteri var Wrist Ship Supply ved Rolf Andersen, Stolt-Nielsen ved Thomas Johnsrud, DnB ved Einar Gulstad, 
Scandrill ved Paul Mosvold og ExxonMobil ved Mattias Bruno. Tusen takk til bedriftene og kontaktpersoner for fine premier. 
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Småplukk
Som mange av våre lesere vet, så ble fami-
lien Randle i Friendswood hardt rammet 
under orkanen Harvey i 2017. Familien 
evakuerte heldigvis til Sjømannskirken før 
orkanen traff land, og det var godt for i 
løpet av noen dager stod hele garasjen og 
første etasje av huset deres under vann. 
De har brukt mye ressurser, tid og krefter 
på å komme på plass igjen og gjøre huset 
beboelig. Den 28. og 29. september var 
det en ny runde med dugnad for å prøve å 
hjelpe familien litt på vei. En stor takk til 
alle som stilte opp på dugnad og en takk til 
Lisa Munkvold og hennes firma Complete 
Clutter Control som donerte verdifulle 
arbeidstimer til å hjelpe med rydding og 
organisering.    

Tirsdag den 9. 
oktober fikk vi på 
Sjømannskirken i 
Houston besøk av en 
busslast med turister 
fra Lund i Rogaland 
- Lund Historielag 
var arrangør. Den 
flotte gjengen fikk i 
seg en matbit og fikk 
også litt informasjon 
om Sjømannskirkens 
arbeid her i Houston 
før det bar videre 
til nye opplevelser i 
Houston og omegn. 
Hjertelig velkommen 
tilbake ved en annen 
anledning. 

Den 19. oktober møttes 
ni norske ungdommer 
fra Texas, Colorado, 
Virginia, New York 
og Washington DC 
hverandre på Sjø-

mannskirken i Houston for lederleir. Lederleiren varte hele helgen og ungdom-
mene fikk undervisning om lederskap, og sammen løste de caser og tygget på 
utfordringer som kan oppstå dersom man går inn i en lederrolle. Ungdommene 

skal blant annet bruke 
det de har lært under 
vårens konfirmantleir i 
New York. De fikk også 
en liten smakebit av 
Texas-historie under 
Texan Market Days på 
George Ranch Histori-
cal Park og alle bidro 
under gudstjeneste 
og Texasdag den 21. 
oktober. 
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Julemarked

9� - 11� november var det igjen tid for vårt årlige jule-
marked� Over 100 frivillige var i sving i helgen, for 
ikke å snakke om alle som har hjulpet igjennom hele 
høsten på dugnader – både med håndarbeid, baking 
og for å gjøre kirkelokaler og uteområdet i stand før 
markedet� Takket være den innsatsen kunne de rundt 
1400 mennesker som var innom kirken denne helgen 
riktig kose seg i salgsrom, butikk, kafe-telt og bakeri� 
Alle steder de kom møtte de blide, flittige og engasjer-
te mennesker som tok dem imot med åpne armer� En 
stor takk til både frivillige og besøkende som alle bi-
dro til at dette ble en utrolig flott helg. 
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Tusen takk til alle frivillige!

Frivillighetsfest

Tusen takk til alle frivillige som har satt av mange timer og dager for at jule-
markedet 2018 kunne bli avviklet! Det er en fantastisk jobb dere alle har gjort 
og julemarkedet ble utrolig fint, med stor omsetning per person, og et flott 
møtested for oss alle. Staben i Houston sender dere hver og en mange varme 
tanker og ønsker dere en velsignet adventstid og juletid!

Det er mange som har vært trofaste bidragsytere i mange år. Som represen-
tant for dem vil vi i år spesielt nevne Reinetta Hansen, for hennes bidrag med 
hjemmebakt havreflarn. Hvert år bringer hun inn 50-60 dusin med herlig 
bakverk som forsvinner som dugg for solen. Reinetta har donert mengder 
med småkaker til julemarkedet i Houston de siste 20 årene, og før den tid var 
hun aktivt engasjert ved kjerka i New Orleans i mange år.
Reinetta får stå som et eksempel på så mange som støtter kirken på så mange 
vis. Takk til hver enkelt av dere alle sammen!

Vi i staben ved Sjømannskirken i Houston ønsker å vise at vi setter pris på alle våre fantastiske 
frivillige medarbeidere – og samtidig feire alt det flotte som vi får til sammen! Festen er satt til 
torsdag 31. januar 2018, så sett av datoen allerede nå! 

Det blir en trivelig kveld med variert program og god bevertning. Alle frivillige er hjertelig vel-
komne, ikke sett spørsmålstegn ved om du «har gjort nok», for det har du! Alle er like viktige og 
din innsats er utrolig verdifull. Det hadde rett og slett ikke vært mulig å drive Sjømannskirken i 
Houston slik vi gjør i dag uten våre frivillige.
  
Tusen, tusen takk skal du ha - og hjertelig velkommen på frivillighetsfest!
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Bow Hercules
I september fikk kirken komme ombord på en ganske ny Od-
fjellbåt. Båten var ny tidlig i 2018, men har vært drevet av et in-
disk firma første halvåret. Bare dager før Sjømannskirken kom 
på besøk, ble båten overtatt av Odfjell.
Skipet hadde nå tre nordmenn ombord, kaptein Jan Nilsen, 
maskinsjef Torger Hammersmark og overstyrmann Christian 
Dahl. De har alle fartstid i rederiet og er jevnlig i Houston.

De forteller at det er spennende å overta et nytt skip, men veldig 
mye arbeid. Selv om båten er ganske ny, har det vært mye å gjø-
re. De som har drevet båten har lenge visst at den skulle over-
føres til nytt firma, og ikke vært like nøye med å holde båten i 
topp stand. Det var derfor en stor oppryddingsjobb de første 
dagene. Kapteinen 
forteller at det er litt 
arbeid å få båten opp 
til Odjell-standard. 
De er alle enige om at 
de setter mye stolthet 
i at skipet skal ha god 
standard så lenge det 
er et Odfjellskip.
Mannskapet tok seg 
tid oppi alt arbeidet 
til et besøk fra Sjø-
mannskirken. I gjen-
gjeld fikk de norsk 
sjokolade og Texas 
Nytt. Det ble et kose-
lig besøk. Tusen takk 
for at vi fikk komme 
og på gjensyn!

Kaptein Jan Nilsen og Maskinsjef Torger Hammersmark

Overstyrmann Christian Dahl

Bow Hercules på vei gjennom Panama-kanalen
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Ny golfturnering
Den 1. april er det igjen tid for Sjømannskirkens golfturnering. 
I den forbindelse har vi hatt et lite telefonintervju med Mattias 
Bruno som jobber i ExxonMobil. Mattias er med i komiteen for 
turneringen og klarte i vår å rekruttere fem lag fra egen bedrift.
-Hvordan var det å delta i Sjømannskirkens Golfturnering?
-Det var veldig bra. Banen er fin og stemningen er god. Alle 
gjestene vi hadde med trivdes.
-Hvordan klarte du å rekruttere så mange til forrige turnering?
-Denne turneringen er en god mulighet for oss til å invitere med 
oss kunder. Det er veldig enkelt for oss. Vi kommer til et godt 
organisert opplegg. Det er bare å sette av tiden og møte opp. I år 
la vi det opp slik at vi hadde en ExxonMobil ansatt og tre kun-
der på hvert lag. Det ble et veldig populært tiltak og vi kunne 

stilt flere lag. Både for oss og kundene vi tok med er turneringen 
en god mulighet til relasjons- og nettverksbygging. Vi ville nok 
invitert folk til golf uansett, men her slipper vi planleggingen. 
Folk var veldig fornøyde, så dette kommer vi til å gjøre igjen.
-Hvorfor har du valgt å engasjere deg i golfturneringen?
-Datteren vår var konfirmant i fjor, og jeg så golfturneringen 
som en fin mulighet for å bidra inn i kirkens arbeid. Det er fint å 
engasjere seg for å bidra til at Sjømannskirken fortsatt kan være 
ett møtested for nordmenn i Houston.
Sjømannskirken er veldig glad for innsatsen Mattias og resten 
av golfkomiteen gjør. Golfturneringen er en av de viktigste inn-
tektskildene for kirken i Houston. Vi håper derfor flest mulig 
melder seg på turneringen neste vår. 

Mattias Bruno og hans lag på golfturneringen 2018
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THE 33rd ANNUAL GOLF TOURNAMENT
April 1st 2019

Dear Sponsor and Golfer
The Norwegian Seaman’s Church of Houston cordially invites you and your guest to participate in our 33nd 
annual fundraising Golf Tournament. This Tournament is design to be a casual, relaxed and fun opportunity to 
network with Norwegian businesses based in Houston. You may extend the networking opportunities by 
inviting your own clients to this event.

These companies and more have been represented over the last years. Why not bring your company as well?

THE 33nd ANNUAL GOLF TOURNAMENT
Date: Monday, April 1st 2019

Time: 1:00 pm  Shotgun start

Place: Golfcrest Country Club
2509 Country Club Drive
Pearland, Texas 77581

Registration/Lunch: 11:30 am  12:30 pm

Format: 4 Man Scramble

DONATIONS
$1000 Includes one foursome*

$500 Includes one twosome*

$250 Company single player

$150 Private single player

*Sponsors will have their company 
acknowledged on the golf course.

A lunch box will be served  during the registration process. Immediately after the tournament dinner will be 
served in the club house where winners will announced with prizes and awards.

You may register by sending an e mail to twh@sjomannskirken.no. We urge you to sign up as early as 
possible (Max 132 Players). Deadline March 25th.

Please help us make this another great tournament!
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-Vi har opplevd både 
folk vi møter på Sjø-
mannskirken og i det 
amerikanske samfun-
net ellers som rause. 
Alt fra politikonstabler 
til butikkansatte og 
lærere på skolen har 
vært rause med oss. De 
forstår at det er mye vi 
som nye ikke vet om. 
Vi opplever også at folk 
som møter oss er inter-
essert i å høre om oss. 
Det kjennes godt.
-Hvordan havnet dere i 
Sjømannskirken da?
Igjen er det Ingrid 
Margrete som begyn-
ner.
-Når du spør slik ten-
ker jeg tilbake på et øy-
eblikk da vi var nygifte 
og bodde på Vinderen 
i Oslo. Jeg husker at 
vi snakket om at hvis 
vi skulle jobbe i utlan-
det, kunne det kanskje 
vært i Sjømannskirken. 
Kanskje har det ligget 
i bakhodet mitt siden? 
Så har vi også blitt min-
net på Sjømannskirken 
gjennom livet. Både 
ved at de alltid har vært 
til stede på Jazzfestiva-
len i Molde, og gjen-
nom familie som har 
jobbet der. Onkelen og 
tanten til Trygve jobbet 
her på kirken i Hous-
ton på begynnelsen av 
2000-tallet. De heter 
Jon Erik Brakstad og 
Ragnhild Valand. Det å 

reise ut for å jobbe i Sjømannskirken var imidlertid ikke noe vi 
hadde tenkt mye på før en mulighet plutselig åpenbarte seg i 
vår. Jeg var på kirkemusikkfestival i Oslo og satt på hotellrom-
met og leste Vårt Land. Der dukket det opp en annonse om ledig 
stilling som trosopplærer med musikkansvar i Sjømannskirken 
Houston. Jeg lo litt for meg selv, for stillingsbeskrivelsen var så 
lik den jobben jeg allerede hadde. Men jeg blåste den egentlig 
bort der og da. En uke senere dukket annonsen opp for andre 
gang, og nå var det som om jeg ble sugd inn i den. Trygve og 

I vår ble det klart 
at Sjømannskirken 
i Houston skulle få 
nye medarbeidere fra 
Molde. Ingrid Mar-
grete ble ansatt som 
ny trosopplærer med 
musikkansvar. Hun 
kommer fra en tilsva-
rende stilling i Molde, 
hvor hun jobbet som 
trosopplærer, organist 
og kordirigent. Tryg-
ve ble ansatt som di-
akonal medarbeider; 
han kom fra stilling 
som rådgiver hos Fyl-
kesmannen i Møre og 
Romsdal. Der har han 
jobbet med samfunns-
sikkerhet og bered-
skap. 
Den 3. september i 
høst byttet familien 
Winter-Hjelm ut kaldt 
norsk høstvær med 
sommer i Houston. 
Med seg fra Norge har 
de også tre barn. Oda 
er eldst og har begynt 
sjette klasse her. Mar-
kus er nest eldst og har 
startet i tredje, mens 
Per Anders er yngst og 
har begynt i Kinder-
garten.
Texas Nytt har vært så 
heldig å få et intervju 
og bli litt mer kjent 
med de nyansatte.
-Hvordan har de før-
ste to månedene i Ho-
uston vært?
Ingrid Margrete er 
rask med å ta ordet.
-Det har vært fint på mange vis. Vi har blitt godt tatt imot av 
staben og synes også at eiendommen her er et fint sted for både 
barn og voksne å bo. Vi har møtt mange hyggelig nordmenn dis-
se ukene, i alle aldre. Det har også vært kjekt å få være med på 
mange og ulike arrangementer på kirken. Samtidig er det selv-
sagt mye som er nytt og litt krevende, spesielt for barna. Skole 
og venner er alltid spennende på et nytt sted. Jeg er egentlig 
glad for at jeg ikke visste alt som ville bli nytt på forhånd.
Trygve nikker og fortsetter.

Skrevet av: Øystein Lima BrautTanker i
tiden

Familien Winter-Hjelm
Portrett

Hele familien klar for Texas-dag! Ingrid Margrete og Trygve bak, barna er fra 
venstre Per Anders, Oda og Markus.
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Portrett

jeg begynte å snakke om det. Det var egentlig veldig rart, for vi 
hadde ingen planer om å flytte fra Molde. Vi følte vi akkurat var 
kommet hjem til familien etter å ha bodd i Oslo og Grimstad i 
mange år. Vi diskuterte frem og tilbake, og så at på flere vis pas-
set det egentlig godt nå. Det var en opplevelse av at det åpnet 
seg en ny dør.
-Hadde dere et ønske om å dra til Houston?
Nå er det Trygve som svarer.
-Nei egentlig ikke. Vi visste lite om Houston og Texas, men vi 
fikk raskt roen for at det var riktig å reise nettopp til Houston. 
Både er det mange familier her og så er det en 
fin eiendom for barn å bo på. Når vi diskuterte 
om vi skulle reise fikk vi ganske raskt en ro og 
en takknemlighet. For meg er dette en mulig-
het til å gjøre noe helt annet for en periode. Det 
oppleves også som en jobb der jeg kan få bety 
noe for andre. Det er spennende og noe jeg ser 
frem til. Så la det seg også greit til rette for meg 
på hjemmebane i og med at jeg fikk permisjon 
fra jobben hos Fylkesmannen. 
I Molde var vi ofte engasjert på hver vår kant 
både på dagtid og kveldstid. Her er vi mer sam-
let i både tid og rom, og vi liker det. Å flytte 
til Houston er vårt familieprosjekt. Vi tenker 
stort om å arbeide for sjømannskirken, og at 
alle fem har en rolle i dette arbeidet.  
-Hva håper dere å få oppleve i jobben og i USA?
-Vi har en forventning om å få møte mange 
hyggelige mennesker gjennom jobben. Det har 
vi allerede gjort, så det ser veldig lovende ut. Så 
håper vi også å kunne komme på innsiden av 
en annen kultur. Verden ser litt annerledes ut 
når en skifter ståsted, og vi begynner allerede å 
se at verden ser litt annerledes ut fra Texas enn 
den gjør fra Norge. Jeg tror dette kan være fint 

for barna også. Ellers er vi glad i natu-
ren. I Molde likte vi å gå i fjellet, sove i 
telt og fiske krabber. Siden vi ikke kan 
gjøre alt dette i Houston håper vi å få 
reist litt og sett landet.
-Jeg vet dere akkurat har kommet og 
at det sikkert er vanskelig å svare etter 
to måneder i Houston, men jeg lurer 
likevel på om det er noe dere ønsker å 
oppnå for Sjømannskirken i Houston 
den tiden dere er her?
Trygve og Ingrid Margrete ser litt på 
hverandre og er enige om at det egent-
lig er for tidlig å si så mye, men til slutt 
tar Ingrid Margrete ordet.
-Jeg håper at kirken kan være et sted 
der musikken blomstrer. Dette ligger 
mitt hjerte nær. Kanskje kan vi få til et 
mer permanent kor, eller kanskje en 

sangkveld? Jeg vet ikke helt hva som kan passe her ennå, og 
er veldig åpen for forslag. Det er bare å ta kontakt hvis en har 
ønsker eller ideer.
Texas Nytt redaksjonen er veldig takknemlig for å ha familien 
Winter-Hjelm på plass, og ser frem til gode år fremover med 
dem på kirken.

Trygve (over) fikk ansvar for butikken under årets Julemarked 
og Ingrid Margrete fikk ansvar for lotteriet. Begge gjorde en fa-
belaktig førsteinnsats under deres første julemarked i Houston.  
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El Tiempo

Første stopp er El Tiempo. Denne restauranten er faktisk star-
tet og eid av en av sønnene til Ninfa Laurenzo, nemlig Roland 
Laurenzo, i 1998. På dette tidspunktet hadde Laurenzo-fami-
lien gått ut av den opprinnelige Ninfa`s kjeden. Restauranten 
serverer kvalitetsmat der alt er laget fra bunnen, og kjeden 
finnes på åtte uli-
ke steder i Hous-
ton. Restauranten 
vi besøkte ligger i 
Webster og hadde 
ingen ventetid kl. 
11.50. El Tiempo 
opplevdes som et 
lite hakk opp, både 
i atmosfære og pris. 
Maten var definitiv 
god, men skilte seg 
ikke spesielt ut fra 
de andre stedene. Det vi likte best var at det var mange valg-
muligheter i både kjøtt og «sides», samt godt hvitløkssmør til 
fajitaene. 
Terningkast fire.

Jimmy Changas

Jimmy Changas finnes 
fire steder i Houston og 
oppleves som et alterna-
tiv for familien. På re-
stauranten vi besøkte i 
Pasadena var det et eget 
lekeområde for barn. 
Maten er også litt billi-
gere, og med gode alter-
nativer for barna. En kan 
til og med få Nuggets og 
fries. Som på alle stedene 
vi har besøkt, fikk vi her 
tortillachips og dip mens 

Texas Nytt-redaksjonen har tatt på seg det tunge og ansvarsful-
le oppdraget med å finne ut hvilken TexMex-kjede som serverer 
den beste fajitaen. Vi har selvsagt ofret mye for å kunne dra 
ut å spise på fire ulike TexMex-restauranter, men føler at det 
er viktig at nordmenn i Texas skal kunne vite hvor de skal ta 
med venner og familie for å finne den beste tortillaen, det beste 
kjøttet og det beste tilbehøret. Vi tar folkeopplysningsansvaret 
på alvor!
TexMex-maten oppsto i Texas blant texanere med meksikansk 
bakgrunn, såkalte Tejanos. Kjente retter som nachos, fajitas og 
taco i harde skjell er oppstått i TexMex-tradisjonen. For å kun-
ne sammenligne de ulike restaurantene i testen, har vi valgt å 
spise noenlunde samme rett hvert sted. Retten vi har valgt er 
fajitas, både fordi det er godt, og fordi det er en rett med sterk 
tradisjon her i Houston.
I følge en artikkel i The Austin Chronicle begynner fajitaens 
historie i Rio Grande Valley. Anekdoter fra 1930-tallet viser at 
det var vanlig at de meksikanske cowboyene fikk deler av beta-
lingen i huder, innvoller og kjøtt som var ansett som dårlig. Ett 
av disse kjøttstykkene var såkalt ”skirt meat”, fra undersiden av 
storfeet. Dette kjøttet grillet de gjerne direkte på bålet før det 
ble spist. Ordet fajita skal også bety små slisser av kjøtt som er 
skåret fra ”skirt meat”.
Fajitas ble imidlertid ikke tilgjengelig og kjent for folk flest før 
cirka 1970, da en kjøtthandler i Austin, Sonny Falcon, serverte 
fajita tacos fra en bod under et marked i den lille byen Kyle. 
Noen år senere, i 1973, åpnet Ninfa Rodriguez Laurenzo restau-
ranten Ninfa`s på Navigaton Boulevard i Houston. Her ble det 
servert mat fra Rio Grande Valley, blant annet fajitas. Restau-
ranten finnes faktisk ennå, flere steder i Houston, men nå med 
nye eiere.
Etter dette har fajitaen utviklet seg videre både når det gjelder 
tilbehør og kjøtt. Litt ironisk er det at andre typer kjøtt har tatt 
over for skirt meat mange steder. Nå serveres fajitas med reker, 
kylling, grønnsaker og ofte med «finere» storfekjøtt enn det ori-
ginale.
I testen har vi måttet plukke ut 3-4 restauranter i jungelen av 
TexMex restauranter i Houston. Vi har valgt ut noen kjeder som 
finnes flere steder i byen. Testpanelet består av Robert Knudsen 
og Øystein Lima Braut. To karer som er glade i god mat.

TexMex er mat en bør få med seg mens en bor i Houston. Det 
finnes hundrevis av restauranter som serverer slik mat i byen, 
så det er bare å finne sin favoritt. Vel bekomme.

Skrevet av: Øystein Lima BrautTanker i
tiden

TexMex test
Ut å spise
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Ut å spise

lite minus ble det for manglende hvitløkssmør, men maten var 
upåklagelig. 
Terningkast seks. 

Pappasito`s Cantina

Pappasito`s er en del av den familieeide kjeden Pappas Restau-
rants. Familien åpnet sin første restaurant i 1976, og i 1983 kom 
den første Pappasito`s. De driver også andre kjente kjeder som 
Pappadeaux og Pappas BBQ. Restauranten vi besøkte ligger i 
Webster. Interiøret er i kjent TexMex-stil, men det er ganske 
tett mellom bordene her, nesten på grensen til overfylt. Det 
var også bare en 
dipp til chipsen, 
noe som trekker 
litt ned i forhold 
til de andre. Vi 
bestilte Fajitas fra 
lunsjmenyen. Det 
viste seg å være 
rikelig med mat til 
en rimelig penge. 
Det ble nok mat 
til at vi tok med 
oss hjem og spiste 
til lunsj dagen et-
ter. Kjøttet var mørt og godt og tortillane får toppkarakter her. 
Noen av testdeltakerne gir litt trekk from manglende guacamo-
le, men hvitløkssmør fulgte med. Konklusjonen var at på Pap-
pasito`s får en mye god mat for en neve dollar. 
Terningkast fem.

vi ventet på maten. 
Dippen var veldig 
god her. Det var 
mange alternativer 
til hva man kunne 
ha i fajitaen. Vi for-
søkte kylling surret 
i bacon, i tillegg 
til beef og chic-
ken. Selv om dette 
smakte godt, føltes 
det kanskje ikke 
helt som fajitas. Kjøttet var etter vår oppfatning dårligst her. 
Terningkast fire.

Lupe Tortilla

Dette er en restaurant som allerede er kjent for mange nord-
menn i Houston. Den første Lupe Tortilla åpnet i krysset Katy 
Freeway og Highway 6 i 1983. Etter dette har de hatt stor suk-
sess og har nå 17 spisesteder i Texas. Det er også den eneste 
kjeden som har karret seg til en plass på Houston Press sin liste 
over topp 10 TexMex-restauranter. Interiøret er fargerikt og 
uformelt koselig. Her lages all maten fra bunnen og den ster-
ke dippen som fulgte med chipsen falt i smak hos testpanelet. 

Vi bestilte her Faji-
tas Barbacoas, som i 
tillegg til kylling og 
biffkjøtt kom med 
Jalapeno-pølse og 
ribs. Siden vi var på 
Lupes for første gang, 
fikk vi smaksprøver 
på kjøttet som umid-
delbart falt i smak. 
Kjøttet var marinert 
i limejuice og pepper 
og var veldig godt. Det 
beste i testen. All ma-
ten var god her, og den 
får også pluss for at 
guacamole var inklu-
dert i serveringen. Et 
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Skrevet av: Torhild VisteSponsor-
avtaler

Sponsoravtaler med Sjømannskirken

Ny Sudoku
Løsning på Sudoku fra nr. 

3-2018     1  6  

 6  8  7   1

3 7  5   9   

4   9    5  

  6    4  8

   2   7 9  

    8     

5 9 2       

      1   

6 4 1 7 9 5 3 2 8

3 5 8 2 4 8 7 9 1

9 2 7 8 1 3 4 5 6

8 6 9 3 2 1 5 7 4

2 7 4 6 5 9 1 8 3

5 1 3 4 7 8 9 6 2

7 8 2 9 3 4 6 1 5

4 9 5 1 6 2 8 3 7

1 3 6 5 8 7 2 4 9

1 2 4 8 9 7 6 3 5

6 3 5 2 4 1 7 8 9

9 7 8 5 6 3 1 4 2

7 5 2 9 8 4 3 6 1

3 8 9 7 1 6 2 5 4

4 6 1 3 5 2 8 9 7

2 4 7 6 3 5 9 1 8

5 9 3 1 2 8 4 7 6

8 1 6 4 7 9 5 2 3

Vanskelig Sudoku

Vanskelig Sudoku Lett Sudoku
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Skrevet av: Robert Knudsen Tanker i
tiden

HvileWe are proud

the Norwegian Seamen’s Church of Houston.

to support
We’re Equinor, an international energy company with a proud 
history. Formerly Statoil, we are 20,000 committed colleagues 
developing oil, gas, wind and solar energy in more than 30 
countries worldwide. We’re the largest operator in Norway, 
among the world’s largest ooshore operators, and a growing 
force in renewables. Driven by our Nordic urge to explore 
beyond the horizon, and our dedication to safety, equality and 
susustainability, we’re building a global business on our values 
and the energy needs of the future. 
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Skrevet av: Robert KnudsenTanker i
tiden

Hvile
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Skrevet av: Robert KnudsenTanker i
tiden

Hvile
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Skrevet av: Robert Knudsen Tanker i
tiden

Hvile
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Skrevet av: Robert Knudsen Tanker i
tiden

Hvile

S A F E T Y  •  Q U A L I T Y  •  E X C E L L E N C E

Chembulk Tankers –  
The Industry’s 

Preferred Global 
Ocean Carrier  
of Specialized 

Liquid Bulk Cargoes.

The Delamar
175 Rennell Drive • Southport, CT  06890
Main: 203.682.1700 • Fax: 203.227.0176

www.chembulktankers.com

Chemblk-SeamansChurchAd.indd   1 11/13/18   1:00 PM
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Skrevet av: Robert KnudsenTanker i
tiden

Hvile

Sjømannskirken tar fortsatt imot ju-
bileumsgaver i anledning 50-årsjubileet.

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

Ønsker du å gi en jubileumsgave?
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Kontakter

Viktige kontakter i Houston

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)
Belinda Klovning
Telefon: ................................. 832 620 2315
E-post:  ............. belinda@nacchouston.org
Webside:  ................www.nacchouston.org

Innovation Norway: (Suite 200)
Telefon: 713 620 4260
E-post:  .... houston@innovationnorway.no
Webside: ......... www.innovationnorway.no
 
NORWEP: (Suite 200)
Jan R. Eckhoff
Telefon:  ................................ 832 620 5133 
E-post:  ............................ jre@norwep.com

SKANDINAVIA
Consulate General of Sweden 
3730 Kirby Drive, Suite 805
Houston, TX 77098
Telefon:  ..................................713 953 1417
E-post:  .. houston@consulateofsweden.org

Consulate General of Denmark
Williams Tower, 
2800 Post Oak Blvd. Suite 4100
Houston, Texas, 77056 
Telefon:  .................................713 622 9018
E-post:  ............................... hougkl@um.dk 

Swedish American Chamber of 
Commerce
Jonas Dahlström
Telefon:  ................................. 713 876 1188
E-post:  .......................... texas@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:  .......................... annebrith@att.net

SJØMANNSKIrKEN
Kirkerådet
Ta kontakt med Sjømannskirken
Telefon: .................................281 998 8366

Hjemmeside med nyttige tips:
www.isrid.com

5   1 6 4 7 2  

  3    9 1  

1 7 6   3  5  

6 9     8  4

4 5  3   1   

  1 6  8 5   

7     6 2 4 1

 6 4  2     

8 1 2   5  9  

Lett Sudoku
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