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Våren er i anmarsj. Snart er tiden inne for å så. Snart er tiden 
inne for at nye frø skal kunne få gro. 
I skrivende stund jobber jeg med en bibeltekst fra Matteus- 
evangeliet kapittel 13, en lignelse om at det gode korn er så godt 
blandet sammen med ugresset, at bonden velger å la dårlig og 
god vekst vokse opp samtidig og heller venter med å skille vek-
stene til innhøsting. 

«Herre! Var det ikke godt korn du sådde i åkeren? Hvor kom-
mer da ugresset fra?» «Vil du vi skal gå og luke det bort?» ‘Nei’, 
svarte bonden: ‘for når dere luker bort ugresset, kunne dere 
samtidig komme til å rykke opp hveten. La dem begge vokse 
der sammen til høsten kommer.»
(Matteus 13, 24-30)

Om dette er det beste rådet til bønder som sår og høster hvete, 
er jeg kanskje i tvil om. Og det er vel heller ikke et godt råd til 
dere som sår eller planter i blomsterbed. Luking hører med til 
jobben med å la plantene vi ønsker skal vokse, få vokse seg store 
og sterke. 
Men lignelsen i evangeliet handler nok mer om oss mennesker 
enn om virkelig korn. Og om at det gode og onde er så godt blan-
det sammen at å skille ikke virkelig er mulig. Det er nok av folk 
som har forsøkt å ta på seg å skille «de gode» fra «de onde», og 
funnet lette løsninger med å putte en type mennesker i en bås 

som «dårlige» mennesker og 
andre i en bås som «gode». 
Om vi er ærlige så vet vi med 
oss selv at så lett er det ikke. 
Ingen av oss er bare gode og 
ingen av oss gjør bare galt og 
ondt. Jeg tror at vi alle har 
bondens utfordring: det onde 
vi ikke ønsker skal være der, fi nnes midt iblant oss, og det er 
ikke lett å ta det bort, uten samtidig å fjerne det gode vi ønsker 
skal vokse fram. Om vi lever i Norge eller USA, så har vi samme 
utfordring som bonden i teksten. 
Her på Sjømannskirken hadde vi frivillighetsfest for så mange 
av kirkens gode hjelpere i slutten av januar. Og vi feiret både de 
som kom og de som ikke kunne komme den dagen. Å frivillig 
hjelpe hverandre og være med å skape noe godt, for eksempel 
gjennom Sjømannskirken, det er en måte å la det gode få gro i 
vår sammenheng. Å være med å gi av vår tid eller våre ressurser 
av ulikt slag, er å ta vare på det Gud har gitt til oss. Og mange 
av oss har fått rikelig. 
Det er vår ved Sjømannskirken i Houston og noe av det som har 
vært sådd gjennom 50 år i Houston, er i ferd med å blomstre 
til liv, mens andre frø ligger enda gjemt i jorda. Perfekte er det 
de færreste av oss som klarer å være. Jeg tror at Jesus sa med 
lignelsen sin at vi ikke skal være for opptatt av det. Det vik-

tigste er å ikke luke 
bort for mye, det 
viktigste er å la livet 
få leve så godt det 
kan, og så vil Gud 
ordne opp i utrens-
ningen av det som 
ikke har livets rett. 
Til slutt. Vår jobb 
i livet er å la livet 
leve så godt vi kan. 
Og la det gode kor-
net få lov til å gro og 
vokse, uansett van-
skeligheter og det 
som truer med å ta 
bort energi og kref-
ter. For til syvende 
og sist er det Gud 
som har skapt livet 
og som vil det skal 
leve. Vår jobb er å 
ikke stoppe livet, 
verken inne i oss 
selv, eller i andre, 
eller i våre familier 
eller fellesskap. La 
livet få leve! God 
grotid alle sammen!

Skrevet av: Torhild Viste

Såtid og grotid
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 tre 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. $40 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 60/NOK 500,- 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 mai 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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Kapellan
Mobil: +1 832 279 7977 
rkn@sjomannskirken.no 

Torhild Viste  
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Mobil: +1 832 279 7990 
amb@sjomannskirken.no
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Ann-Katrin Knudsen  
Diakonal medarbeider
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akk@sjomannskirken.no 

Trygve Winter-Hjelm 
Diakonal medarbeider
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twh@sjomannskirken.no 

Elin Lilletvedt Masters 
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elm@sjomannskirken.no 

Roy Johnsen
Vaktmester
Mobil: +1 832 526 5275
rjo@sjomannskirken.no
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Skrevet av: Astrid Devlin
Min salme

Gud, lær meg å se 
Hei! Jeg er Astrid, født og 
oppvokst i Bergen. Jeg giftet 
meg med en amerikaner og 
har nå bodd 33 år i New Or-
leans. Mesteparten av denne 
tiden har jeg vært knyttet til 
Den Norske Sjømannskir-
ken her. Jeg fi kk jobb her i 
2007 og jobbet til den ende-
lig ble solgt og lukket døre-
ne i 2018. De siste to årene 
forsøkte vi å holde den åpen 
som Scandinavian Jazz 
Church, men vi fi kk dessver-
re ikke den støtte vi trengte. 

Jeg har valgt Salme 51 i den 
blå salmeboka fra 1997 som 
“Min Salme“. For meg er 
denne salmen et uttrykk for 
en dyp lengsel i mitt hjerte 
til å være nær til Gud, til å 
være takknemlig for hva 
Han gir meg, til å lære hva 
Gud vil at jeg skal gjøre med 
mitt liv og alltid vite at hvor 
jeg enn er, Gud vil alltid 
være med meg .

Gud lær meg å se
T og M: Kristin Solli Schøyen. 

 
Gud lær meg å se 

at hvor jeg går, følger du med 
at dine øyne ser alt som meg skjer,

/: alt som meg skjer. :/

Gud lær meg å gi
hva du vil ha. Lær meg å si 

at alt det du gir meg,
./: tilhører deg. :/ 

 
Gud lær meg å ta

det som du vil og takke glad. 
Lær meg å bruke godt,

/: alt jeg har fått. :/

Gud lær meg å stå
der hvor du vil. Og lær meg så

hva jeg skal gjøre der.
/: Vær du meg nær. :/
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Skrevet av: Åse Marie Braut
Fra 

Sjømanns-
kirkens    
kjøkkenScones – raskt og lettvint

Her i USA er lett å bli 
litt brødlei, og det kan 
være ganske vanskelig å 
fi nne godt brød.  Derfor 
baker jeg mye brød selv, 
men noen ganger frister 
det med noe ekstra godt 
til kveldsmaten.  Da er 
scones et veldig godt 
alternativ. Ordet «scon-
es» dukket opp allerede 
på 1500-tallet og var da 
vanligvis tallerkenstore 
og ble kuttet i trekanter. 
De var og fl ate brød.  Da 
bakepulver ble tilgjenge-
lig kommersielt på be-
gynnelsen av 1800-tal-
let, utviklet scones’en 
seg til det vi forbinder 
den med i dag.  Luftige 
og aller best ferske. Det 
er store lokale variasjo-
ner av scones, og opp-
skriftene har gjerne gått 
i arv fra generasjon til generasjon. Scones er raske å lage, og du 
nyter en nystekt scone på 20 min etter du startet.   Røren holder 
seg godt i kjøleskap i noen dager. Ferdigstekte scones kan godt 
fryses.  God fornøyelse!

Fine Scones
1 porsjon gir ca. 
15 scones
• 7 1⁄2 dl hvetemel 
• 4 ts bakepulver 
• 1⁄2 ts salt 
• 100 g kaldt smør 
• 1 stk egg 
• 3 dl melk 

1. Bland hvete-
mel, bakepulver 
og salt.
2. Smuldre inn smøret og tilsett egg og melk.
3. Rør deigen sammen. Ikke jobb med den for lenge da den lett 
blir seig, noe som fører til tørre scones. Er deigen klissete, til-
settes litt mer hvetemel. 
4. Ha deigen over på et melet bakebord og kjevle eller klapp 
deigen ut til en rund leiv ca. 2 cm tykk.
5. Stikk ut rundinger med et melkeglass eller en kopp, som plas-
seres på et stekebrett dekket med bakepapir. Stek i varm steke-
ovn på midterste rille, 225 °C/430 °F i 12-15 minutter.

Scones med cottage cheese
1  porsjon gir 12 stk
4 dl sammalt hvete, fi n 
4 dl hvetemel 
1 ts salt 
1 ss bakepulver 
250 g cottage cheese 
4 dl skummet melk 

1. Sett ovnen på 225 °C/430 °F.
2. Bland sammen de tørre ingrediensene. Tilsett cottage cheese 
og melk. Rør deigen raskt sammen for hånd. Deigen skal ikke 
være fast. 
3. Benytt to spiseskjeer og sett runde kaker, 5-7 cm i diameter, 
på en bakepapirkledd stekeplate. Stek dem midt i ovnen i 10-12 
minutter.
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Skrevet av: Øystein Lima Braut
Hovedsak

Clifton - Norwegian Capital of Texas
Cirka tre og en halv timers kjøring fra Houston, i Bosque Co-
unty, ligger den lille byen Clifton. Med sine 3397 innbyggere 
(2017) skiller den seg ved første øyekast ikke så mye fra andre 
småbyer i USA, men når byen påstår å være the Norwegian 
Capital of Texas, er min nysgjerrighet vekket. Jeg tok derfor 
kontakt med Ed Rieser, som er leder for  The Bosque County 
Chapter of The Norwegian Society of Texas (NST), og spurte 
om han hadde tid til å møte meg i Clifton og prate om byen og 
historien. Det svarte han raskt ja til, og ba meg møte han på 
Corner Drug Cafe i Clifton.

Jeg startet tidlig en tirsdag i januar og kjørte US-290 retning 
Austin. Jeg var imidlertid bare så vidt kommet klar av byen før 
jeg skulle svinge av på SH-6. Denne veien fulgte jeg gjennom 
universitetsbyen College Station og videre til Waco. Omtrent 
30 minutter fra Waco kjente jeg et sting av nasjonalromantikk 
i brystet. For rett langs veien sto en svær plakat med bilde av 
kvinner i bunad med påskriften «Welcome to Clifton – The 
Norwegian Capital of Texas». Når en kommer fra et lite land 
som Norge, skal det ikke mer til før en blir varm om hjertet.

Ikke lenge etter kjørte jeg inn i Clifton. Byen er ikke stor, men 
velholdt. Jeg fi nner raskt frem til Corner Drug Cafe, og parkerer 
utenfor. Der står det blomsterpotter med norske fl agg i. Det er 
nesten 17. mai-stemning i byen. I gata jeg parkerer ser jeg også 
butikker som Erik’s Barber Store og en restaurant som heter 
Olaf’s. 

På cafeen møter jeg ikke bare Ed Rieser. Det er tydelig stas med 
besøk av nordmenn. Her er det hele fem utvalgte som møter 
meg til lunsj. Ed er som sagt leder for NST i Clifton. Han er 
imidlertid av tysk avstamming. Hans kone er norsk-amerikaner 
og heter Phyllis Rieser. Hun og datteren, Nena Rieser driver 
Corner Drug Cafe. I tillegg til disse tre, møter jeg Betty Tindall 
som er en av ildsjelene rundt Ringness House Museum, og  
Page Key som er visepresident i Clifton Chamber of Commerce.

De forteller ivrig både om byens 
historie og det norsk-amerikanske 
miljøet som er i Clifton i dag. Den 
norske bosettingen i Clifton startet 
i 1854 og var ledet av Ole Canutson. 
Denne første bosettingen omfattet 
også Cleng Peerson som av mange 
regnes som stifi nner og pioner for 
den norske immigrasjonen til Ame-
rika. I løpet av de neste tiårene kom 
fl ere tusen nordmenn til området 
rundt Clifton. Mange kom direkte 
fra Norge, men en god del kom også 
fra stater lenger nord i USA. I dag er 
det ikke like mange norsk-amerika-
nere igjen i områdene rundt byen. 
De er imidlertid veldig gode til å 
holde fast på sin norske historie og 
tradisjoner. Her arrangerer de blant 
annet 17. mai-tog, St. Hans-feiring, 
sykkelløpet Bosque Tour de Norway, 
julemarked, juletrefest, lutefi sklag og 
selvsagt Leif Eriksson-feiring med 
vikinger og det hele. Det er impone-
rende at så mange norske tradisjoner 
blir holdt i hevd 150 år etter at immi-
grantene kom til Clifton.

Corner Drug Cafe og Erik’s Barbershop ligger vegg i vegg. I 
etasjen over er det hotell.

På Corner Drug Café møtte jeg (fra venstre) Ed Rieser, Nena Rieser, Page Key, Phyllis 
Rieser og Betty Tindall. 
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Hovedsak

Lunsjen på Corner Drug Cafe var upåklagelig og anbefales alle 
som vil besøke Clifton. Nena Rieser, som driver stedet, var med 
å starte det anerkjente spisestedet Punk`s Simple Southern 
Food i Houston før hun fl yttet hjem til Clifton for å starte Co-
rner Drug Cafe, som serverer frokost og lunsj. Hvis en tar en 
dagstur til byen kan det være et fi nt sted å spise lunsj, og skal 
du overnatte på hotellet i samme bygget, følger det med frokost 
på cafeen hennes. 

Etter å ha spist sammen, tar Phyllis og Ed Rieser meg med på 
en kjøretur for å oppleve de «norske» severdighetene i området 
i og rundt Clifton. Første stopp er Bosque Museum and Library. 
Museet har blant annet den største samlingen av norske gjen-
stander i Sør – og Sør-Vest USA. For en jærbu varmet det spesi-
elt å se en Rogalandsbunad på utstilling. Museet har også hytta 
der Joseph Olsen, museets grunnlegger, bodde i som barn. Den 
viser tydelig at familien bodde ganske trangt og fattigslig mens 

de forsøkte å eta-
blere seg i et nytt 
land. Rett over 
gaten for museet 
ligger også et til-
knyttet bibliotek. 
Der har de blant 
annet et fl ott 
slektsarkiv der 
norske og ameri-
kanske slektsfor-
skere kan komme 
og lete etter slekt-
ninger som bodde 
i Clifton. Her er 

det også en stor 
samling av nor-
ske bøker som 
i m m i g r a n t e n e 
hadde med seg. 
Det var veldig 
spennende å få 
se gamle bibler, 
skjønnlitteratur 
og vitenskapelige 
bøker på norsk. 
Det er inspire-
rende å se hvor-
dan de tar vare 
på, og stolt viser 
frem disse bø-
kene, selv om de 
ikke lenger selv 
snakker språket 
bøkene er skrevet 
på.

Neste stopp på 
rundturen i Clifton 
var Ringness Ho-
use Museum som 
ligger omtrent 
10 minutter fra 
byen. Her møter 
jeg Betty Tindall 
igjen. Hun er en 
av ildsjelene bak 
museet. Huset ble 
bygget av Jens 
og Kari Ringness 
i 1859 og er for-
holdsvis stort. Det 
er også møblert 
med tidsriktige 
møbler. Mange 
av møblene kan 
spores tilbake til 
Ringness-famili-
en. Huset er enkelt 
og praktisk inn-
redet og gir sann-
synligvis et godt 

bilde av hvordan huset så ut da de første norske immigrante-
ne bodde der. Når jeg står og ser ut av vinduet i huset, kan jeg 
nesten se for meg hvordan utsikten var for den norske familien 
som bosatte seg her for 160 år siden. Hvis en vil se inne i huset 
må en gjøre en avtale på forhånd (se infoboks for kontaktinfor-
masjon). Vanligvis ønsker de at det kommer rundt 10 personer 
sammen slik at museet kan arrangere en felles omvisning.

Phyllis Rieser og Betty Tindall poserer på siden av et maleri 
som viser huset der deres norske forfedre bodde.  Bilde henger i 
Bosque Museum.

I biblioteket 
knyttet til Bosque 
Museum er det 
tatt vare på gamle 
bøker som immi-
grantene hadde 
med fra Norge.

Ringness House er innredet slik en tror 
det kan ha sett ut når det ble bygd.

Rogalandsbunad på Bosque Museum
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Hovedsak

Rett i nærheten av Ringness 
House Museum ligger også CP 
Farm. Dette er gården hvor 
Cleng Peerson bodde de siste 
årene han levde. Cleng Peer-
son regnes som nevnt som pi-
oneren for norsk utvandring 
til Amerika. Han reiste første 
gang til USA i 1821, på opp-
drag fra en gruppe kvekere i 
Stavanger, for å berede grun-
nen for immigrasjon. I 1825 
var planen klar, og han reiste 
på sluppen «Restauration» 
fra Stavanger sammen med 52 
immigranter. Dette var imid-
lertid ikke en umiddelbar suk-
sess. I området de kom til på 
sørsiden av Lake Ontario, var 
det vanskelig å drive jordbruk, og livet var hardt. Han reiste 
derfor lenger vest og kom etter hvert til La Salle County i Illi-
nois. Her var det enklere å drive jorden og han førte en gruppe 
immigranter hit i 1834. Det var først nå immigrasjonen til Ame-
rika eksploderte og Cleng Peerson hjalp nordmenn å fi nne gode 
områder fl ere steder. I 1850 fl yttet han til Texas og fra 1854 bo-
satte han seg i område rundt Clifton hvor han ble boende til han 
døde. Han var på denne tiden begynt å bli en eldre mann (over 
70 år), men historien forteller at han fl ere ganger gikk til Austin 
for å registrere jord for norske immigranter. Dette er en tur på 
over 100 engelske mil hver vei. Cleng Peersons hus eies nå av 
nordmannen Thomas Mannes. Thomas er fra Tysvær akkurat 
som Cleng Peerson, og tar vare på eiendommen for ettertiden. 
Det er mulig å besøke huset, men en må da ta kontakt med Tho-
mas Mannes eller Clifton Chamber of Commerce i forkant (Se 

infoboks for kontaktinfo). 

Etter å ha besøkt disse husene som tilhørte noen av de første 
settlerne i området, tok ekteparet Rieser meg med til to gamle 
lutherske kirker som ble startet av nordmenn som bosatte seg 
her. Dette er Our Savior`s Lutheran Church og St. Olaf’s Kirke 
mellom Clifton og Cranfi lls Gap. Både husene og kirkene ligger 
i et område nordvest for Clifton som kalles Norse. Det var pri-
mært i dette området nordmennene bosatte seg. Det er ikke så 
vanskelig å forstå hvorfor. Sammenlignet med områdene rundt 
Houston er dette et landskap med bevegelse i. Her er det hauger 
og bakker der nordmennene kunne gå opp og få litt utsyn. Om-
rådet har i dag faktisk blitt et populært område for folk fra Dal-
las, Houston og Austin som ønsker å kjøpe et feriehus på landet.

Begge kirkene er verd et besøk hvis en er i området. St. Olaf’s 
Kirke (også kalt The Rock Church) er ikke lenger i daglig bruk. 

Hytta der Cleng Peerson bode de siste årene av livet.

Ringness House formidler norsk kulturarv til skolebarn i       
Clifton. Foto: Betty Tindall. Kirkegården ved St. Olaf’s kirke.
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Hovedsak
Den er erstattet av en større 
luthersk kirke i den lille byen 
Cranfi lls Gap. Kirken ligger 
veldig fi nt til med fi n utsikt 
over landskapet. Kirken er 
alltid åpen, og en kan stikke 
hodet inn og se hvordan den 
ser ut inni. Det er også inter-
essant å gå på kirkegården på 
begge kirkene. Det er veldig 
mange norske navn på grav-
steinene. En skulle nesten tro 
en var på en gravplass i Nor-
ge. Our Savior`s Lutheran 
Church er den eldste kirken 
i området. Menigheten ble 
organisert av Pastor Estrem 
i 1869 og kirken ble bygget i 
1875. Her fi nnes også graven 
til Cleng Peerson, samt en 

minnestein fra når Kong Olav besøkte Clifton i 1982. Dette var i 
anledning 200 års-jubileet for Cleng Peersons fødsel.

Kirkebesøkene markerte også slutten på min rundtur i området 
rundt Clifton. Selv om området ikke lenger domineres av nord-
menn, er de veldig bevisste på sin norske historie. Det er impo-
nerende å se hvor fl inke de er til å ta vare på historien til bygda, 
selv lenge etter at noen av etterkommerne snakket norsk. Det 
er vel verd for nordmenn i Texas å ta seg en tur hit, men det 
kan være lurt å planlegge litt på forhånd. Mange av museene 
og restaurantene er stengt på søndager og mandager. Dessuten 
kan det være interessant å besøke byen i forbindelse med en av 
de norske festivalene, for eksempel 17. mai eller festivalen Nor-
wegian Country Christmas første helgen i desember. Alle de jeg 
snakket med, sa at nordmenn som ønsker å besøke byen deres 
gjerne kan ta kontakt på forhånd. Da gir de velvillig ut tips om 
hva man bør gjøre mens en er i byen, og når en bør komme.  Det 
er mulig å besøke Clifton på en dagstur fra Houston, men jeg vil 
anbefale å ta en overnatting. Byen er veldig koselig og har mer 
enn norsk historie å by på. Dessuten kan det slås sammen med 

en tur innom det populære Magnolia-området i Waco. God tur!

Jeg vil avslutte med å takke Ed, Phyllis og Nena Rieser, samt 
Betty Tindall og Paige Key for all hjelp i forbindelse med mitt 
besøk. 

Inngangspartiet til St. Olaf’s 
kirke

På kirkegården utenfor St. Olaf’s Church er det en stein til min-
ne om de første nordmennene som bosatte seg her.

Our Savior’s Lutheran Church

Kontaktpersoner i Clifton:
Ed Rieser
President of the Bosque County Chapter of the Norwegian        
Society of Texas
254-652-3499
Epost: Eddrieser23@gmail.com

Paige A. Key
Vice President Clifton Chamber of Commerce
O: 254-675-3720,  C: 254-715-1612
Epost: paigekey@cliftontexas.org

Ringness House, v. Betty Tindall
O: 254-597-2478, C: 254-253-0224
Epost: Btindall500@gmail.com

2019 Norwegian Activities in Clifton, TX

May 17 6:30pm Syttende Mai Parade in downtown Clifton.
May 18 Bosque Tour de Norway Bike Rally.

June 23  Sankthansaften. Site to be proposed.
October 20 Leif Erikson Dinner at the Corner Drug Café.
December 6 Norwegian Country Christmas Lighted Para- 
  de 6:30 pm Downtown Clifton.
December 7  Norwegian Country Christmas Tour 9am-  
  5pm.
December 7 Norwegian Country Christmas Heritage Vil-  
  lage Arts and Crafts in the City Armory.
December 7 Lutefi sk at Cranfi lls Gap High School.
December 15 Juletrefest/Julefest – site to be proposed.
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Skrevet av: Robert KnudsenGlimt fra 
kirkeboken

Dåp
Lily Shafi a ble døpt i Sjømannskirken i Ho-
uston på julaften 24. desember, 2018, av 
sjømannsprest Robert Knudsen. Foreldre 
er Mari-Ann Shafi a (født Meling) og Belal 
Shafi a. 

På bildet fra høyre: bestemor Andrea 
Meling, fadderne Kristian Meling, Ja-
mes Gehrig og Suzie Meling, bestefar Tor 
Meling, Mari-Ann Shafi a med dåpsbarnet 
Lily og sjømannsprest Robert Knudsen. 
Pappa Belal var dessverre ikke til stede, da 
han i julen måtte på arbeid i Europa. 

Konfi rmantene Mari Lindfl aten og Theo-
dore Gjelsvik Tiller ble døpt i Sjømannskir-
ken i Houston, søndag 21. januar 2019 av 
sjømannsprest Torhild Viste. 

Under til venstre:
Mari Lindfl aten sammen med sine foreldre 
Cecilie og Stian Lindfl aten og søster Nora 
Lindfl aten.

Under til høyre:
Theodore Gjelsvik Tiller ved siden av sjø-
mannsprest Torhild Viste, så fra venstre 
(bak): fadderene Berny Calderén og Marcus 
Haug, foran fra venstre: søster Anabell og 
foreldrene Rachel og Arild Gjelsvik Tiller.   
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Info

Faste aktiviteter: 
• Onsdager 

kl. 11:00 Onsdagsforum: 6. mars, 3. april, 1. mai, 29. mai
kl. 19:00 Korøvelse: 20. februar, 6. mars, 20. mars, 27. mars, 10. april.

• Tirsdager 
kl. 16:00-18:00 Familiedag i Katy med Småbarnstreff  (0-4 år) og EtterSkoletid (5-10år): 5. mars, 19. mars,  

    2. april, 23. april, 14. mai
• Fredager 

kl. 19:00 Tweens (10-13 år): 22. mars, 26. april, 24. mai

Påskeuken:
• 14. april - Palmesøndag. 

kl. 11:00 Supersøndagsgudstjeneste ute med besøk av Gospel Explosion og solist Kine Ludvigsen Fossheim
• 18. april - Skjærtorsdag. 

kl. 18:00 Friluftsgudstjeneste med påfølgende grilling, samkjøring fra kirken, oppmøte kl.1700. Info om sted 
kommer senere

• 19. april - Langfredag 
kl. 18:00 Kveldsmeditativ gudstjeneste på langfredag.

• 21. april - 1. påskedag: 
kl. 11:00 Høytidsgudstjeneste på 1. påskedag. Kirkelunsj og «egghunt» for barna etter gudstjenesten.

Spesielle aktiviteter:
• Seniorlunsj – 21. mars
• Årsmøte - 24. mars. Det blir gudstjeneste kl. 11:00. Menighetens årsmøte og valg av ett kirkestyremedlem etter 
   gudstjenesten.
• Camp Sjømannskirken – 30.-31. mars
• Supersøndag m/BBQ – 31. mars
• Golfturnering – 1. april
• Konfi rmasjonsgudstjeneste – 7. april
• OTC – Gudstjeneste med kor – 5. mai
• Dugnad før nasjonaldagsfeiring – 16. mai
• 17. mai: Ta kontakt om din bedrift eller skip ønsker besøk på dagen! 
• Nasjonaldagsfeiring på kirka – 18. mai
• Supersøndag med avskjedsgudstjeneste – 26. mai

2. mai: Neste Texas Nytt sendes ut!

Normal-åpningstid for kirken er som før:
• Onsdag-fredag kl. 12-16
• Lørdag kl. 10-16, åpen kirke - med risengrynsgrøt fra kl. 12
• Søndag kl. 11-15, med gudstjeneste fra kl. 11.

Med forbehold om endringer. 

Følg med på Facebook, nyhetsmail og kirkens 
internettsider for mer informasjon – eller ring 
kirken på telefon (281)998-8366 – for 
oppdateringer om eventuelle endringer i vårens program.

Program for våren 2019

5 4   1 9  3  

  1 8 6 2    

       1 2

 7  9  4 3   

  9 1   7  4

 8  3  6    

 1 6 2   5   

 2 3  8  6   

7    3   4  

Lett Sudoku
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Skrevet av: Torhild Viste
New Orleans

Avskjed i New Orleans
Avskjed med The Scandinavian Jazz and Cultural 
Church i New Orleans
 
Helgen 15.-16. desember 2018 markerte The Scandinavian 
Jazz and Cultural Church in New Orleans avslutningen av sin 
virksomhet som kirke i 1772 Prytania Street. 15. desember var 
kirken fullsatt med svensker som feiret Santa Lucia, og 16. de-
sember ble kirken igjen fylt opp med mennesker som ønsket 
å delta på den siste Jazzgudstjenesten og høymessen i kirken 
som ble bygget i 1968. Gudstjenesten var ved både Jazzkirkens 
pastor Rev. John Ramsey og undertegnede fra Sjømannskir-
ken i Houston. Sammen med oss hadde vi Lars Edegran Trio: 
Lars Edegran, Christian Winther og Mitchell Player. Trioen 

spilte fl ott jazzmusikk 
som så mange ganger 
før under Jazzguds-
tjenester. Også man-
geårig medarbeider i 
kirken, Astrid Devlin, 
deltok som klokker, og 
Carol Ramsey var med 
og leste tekster. Guds-
tjenesten hadde man-
ge velkjente norske 
julesanger oversatt til 

engelsk,  og ved slutten av gudstjenesten utførte Rev. Ramsey et 
kort avslutningsritual for kirkerommet. Utgangsmusikken var 
«When the Saints Go Marching In». For nå fortsetter vandring-
en for alle som har vært glad i den tidligere Sjømannskirken i 
New Orleans, til andre steder å søke Gud.

Styreformann Jan Mikalsen takket stab og frivillige med gode 
ord og blomster for deres tjeneste i Jazzkirken.
  
Søndag 16. desember hadde en smak av både feiring og sorg, 
for så mange mennesker har vært glade i kirken over lang tid og 
mange har arbeidet hardt for at den kunne bestå.  
 

De eiendelene som tilhører Sjømannskirken og som fortsatt var 
igjen i kirken, er i skrivende stund plassert på Sjømannskirken 
i Houston. Dette inkluderer døpefont i marmor, skip i montere, 
kors fra alteret, håndlagede hardangersømduker og malerier 
med mer. Det som ikke kan brukes av sjømannskirkene i USA, 
vil bli sendt til Sjømannskirken i Norge. 
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Skrevet av: Torhild Viste
New Orleans

Avskjed i New Orleans

Tusen takk til alle ved Jazzkir-
ken for innsatsen og for så mange 
gode møtepunkter de to årene Sjø-
mannskirken i Houston har fått 
lov til å bli invitert dit for guds-
tjenester og i andre sammenhen-
ger. Sjømannskirken i Houston 
vil være den nærmeste sjømann-
skirken for nordmenn og skandi-
naver i New Orleans og område-
ne rundt, og vi håper nordmenn 

og skandinaver vil fortsette å bruke Sjømannskirken gjennom 
oss. Vi kommer gjerne og holder gudstjenester eller markerer 
nasjonaldagen sammen med dere om det er ønskelig, og vi vil 
fortsette med vår besøkstjeneste i området så lenge det er nord-
menn som ønsker at vi skal gjøre det. Også hjertelig velkommen 
til å besøke sjømannskirken i Houston når det måtte være!

Gud velsigne dere alle! 

Den norske Sjømannskirke fl ytter seg til steder der det er man-
ge nok norsktalende nordmenn, og vedtok i 2016 å legge ned 
driften i New Orleans etter 110 år. Jazzkirken overtok i febru-
ar 2017, men måtte av økonomiske årsaker legge inn årene på 
slutten av 2018.

Jan Mikalsen har sin avskjedshilsen til menigheten i Jazzkirken 
og takker av stab og frivillige for deres tjeneste. 

Også Houston-folk med sterke røtter til kirken i New Orleans 
kom til avskjedsgudstjenesten, her er Rev John, Rev Torhild 
sammen med Judith, Peter og Cheryl Nielsen.

Et siste budskap fra Jazzkirken. Takk for tjenesten, The Scandi-
navian Jazz Church!

Selv på en sorgfull dag sitter smilet løst, her fra avtakking av 
mangeårig medarbeider i Sjømannskirken i New Orleans, og 
nå for Jazzkirken, Astrid Devlin. Se «Min Salme» som Astrid 
Devlin har skrevet i dette Texas Nytt. 
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Redigert av: Terje Odden
Siden sist

Juletrefest

Onsdagsforum
9. januar var Onsdagsforum på 
utfl ukt til Sawyer Yards, som er et 
kunstnerområde med fl ere hundre 
kunstnere. Her ligger Eva Cecilie 
Hoven sitt malerstudio. Eva Cecilie 
viste hele gjengen rundt og fortalte 
om sin kunst. Også et par andre 
kunstnere fortalte om sin kunst. 
Det var både lærerikt og interes-
sant.  Etterpå var det lunsj på cafe. 
Takk til Eva Cecilie som tok så godt 
imot oss!

Omtrent på den tiden da de fl este juletrær er 
kastet ut, og noen har rukket å ta julelysene 
ned, er det passende med en juletrefest. Søn-
dag 6. januar, på selveste «hellige-tre-kon-
gers-dag», var det juletrefest på sjømanns-
kirken. Det var mange som bidro til et fl ott 
møte. Torill Korsvik holdt andakt og Per 
Anders Winter-Hjelm sang solo. Etter litt mat 
var det tid for både sketsj og leker og selvsagt 
juletregang, med fl ere ringer! Julenissen var 
på vei hjem til Norge, men stakk innom med 
reinsdyrene sine og delte ut godtepose til alle 
barna. Det ble en fartsfylt trettendedag jul, 
men jammen er det godt at ikke jula varer 
helt til påske.
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ExxonMobil

ExxonMobils kontor i Houston er en imponerende campus med nærmere 10 000 ansatte. 14. januar var sjømannskirken på besøk 
hos ExxonMobil. Det ble også tid til en interessant og spennende omvisning. Takk til Mattias Bruno og Lars Petter Sandsdalen!

Tårnagenthelg

Lørdag 26. januar var det 17 spente «Tårnagenter» i alderen 7-10 år som møtte opp på sjømannskirken med sovepose under ar-
men. Det var et innholdsrikt døgn som ventet dem, med hinderløype, skattejakt, symboljakt i kirken, besøk av politihesten «Ser-
gant Curl» og oppdrag gudstjeneste. Det var mye god stemning og kanskje litt lite søvn på noen. Gudstjenesten på søndag startet 
med at en tårnagent rappellerte ned fra galleriet. «Agentene» bidro med dramatisering av fortellingen om Bartimeus. Etter 
gudstjenesten var det «Supersøndag» med grilling og lek utendørs i herlig «norsk sommervarme». Bruskasseklatring var nok et 
av høydepunktene. Flere av agentene klarte å stable 16 bruskasser(!) oppå hverandre, noe de voksne som prøvde selvsagt var uten 
sjanse til å klare. Takk til alle Tårnagenter for et døgn fylt av lek og alvor, stillhet og herjing, utfordring og undring!   
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Frivillighetsfest

Sjømannskirken i Houston er velsignet med svært 
mange frivillige som stiller opp i ulike sammenhen-
ger og hjelper til. Det er staben i sjømannskirken 
veldig takknemlig for! Derfor er det naturlig å lage 
en «frivillighetsfest» hvor alle frivillige feires og 
hylles. «Filip and the Late Bloomers» spilte og Tor-
hild Viste sang. Resten av staben vartet opp med 
god mat og noen innslag med glimt i øyet.  

Konfi rmantdåp

Konfi rmantene hadde samling i kirken 19.-20. januar med undervisning 
og sosialt fellesskap. Konfi rmantene pleier å overnatte i kirken på sine 
samlinger. Gudstjenesten denne helgen var spesiell siden to av årets kon-
fi rmanter, Mari Lindfl aten og Theodore Gjelsvik Tiller ble døpt.  
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Småplukk
Julebord ved Fort Rucker i Enterprise, Alabama
Det norske forsvaret har piloter under utdanning fl ere steder 
i USA. 15.desember var fl ere norske piloter under utdanning 
samlet til hyggelig julebord i Enterprise. Sjømannskirken har 
et godt samarbeid med det norske forsvaret, og Sjømannskir-
ken i Houston var derfor invitert. Det ble en hyggelig kveld 
med norsk tradisjonsmat og norske julesanger. Vi ønsker 
lykke til med videre studier for hardtarbeidende norske heli-
kopter- og jagerfl ypiloter!

NAMMA (North American Maritime Ministry Association) ble 
grunnlagt i 1932, og er en økumenisk kristen organisasjon som 
arbeider for å støtte ulike organisasjoner som driver forkynnel-
se og diakonalt arbeid blant sjøfolk. Sjømannskirken i Houston 
er medlem og har et godt samarbeid med NAMMA, og det 
var derfor med glede vi inviterte de 20 deltakerne på Houston 
Maritime Ministry Course 2019 på lunsj den 30. januar. Det 
var omvisning på Sjømannskirken og Øystein Braut fortalte 
om Sjømannskirkens historie. Deltakere var fra fl ere land i 
Sør-Amerika og ulike steder i USA, så det ble en lærerik og nyt-
tig lunsj med utveksling av erfaringer på tvers av landegrenser 
og ulike havner. 

Lørdag 15. desember reiste vår kapellan Robert Knudsen til Nord-Texas 
og feiret førjulsgudstjeneste sammen med representanter fra de norske og 
skandinaviske koloniene i Dallas, Ft. Worth og Wichita Falls. 

10. februar 
var det basar 
på Sjømanns-
kirken rett etter 
gudstjenesten 

og kirkekaff e. Det var 
konfi rmantene som 
organiserte det hele. 
Det var fi skedam, 
åresalg og loddbok 
og ikke minst MASSE 
PREMIER! Pengene 
som ble samlet ble 
delt mellom Kirkens 
Nødhjelps Fasteak-
sjon og Sjømanns-
kirkens eget barne- og ungdomsarbeid. Det var 
mange som fi kk erfare å vinne premier både en 
og to ganger.  
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Julaften
Etter to familiegudstjenester på julaften, klokken 12 og klokken 
14, med både dåp, trylling og fl ott musikk, ble selve julekvelden 
feiret i kirken sammen med ca. 50 påmeldte gjester. Et nydelig 
julemåltidet ble tilberedt av Terje Odden. I løpet av julekvelden 
ble det tid til både juletregang, kaff e og kaker og hyggelig prat. 
Jammen kom ikke julenissen også før kvelden var omme, med 
pakker til både store og små.        
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Julaften
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Skrevet av: Torhild Viste
Info

Årsrapport

driftsmidler til trosopplæring, samt til lønninger for norskut-
sendte medarbeidere. 

Når dette er sagt så fi nnes det også positive tendenser i året som 
har vært, både på aktivitetssiden, julemarked, butikk og giver-
tjeneste. Og sammen med nyårets oppdateringer på adresselis-
ter og forbedringer i interne rutiner for givere, tror vi på bare 
bedre tider! Målet er at kirken kan fortsette å ha en lokalt ansatt 
vaktmester på deltid, og fortsette å ha frivillige som hjelper med 
dugnader og på andre områder. 

Om du ønsker nærmere detaljer om året 
som har vært, samt høre mer om planer 
for året som er i gang, kom på årsmøtet 24. 
mars fra kl.12:30. 

Årsrapport 2018, årsmøte 24. mars og mål 
2019: 

Sjømannskirken hadde i 2018 en liten oppgang av 
ordinært besøkende, og det er første gang på fl ere år 
det har vært noe tegn til oppgang. Det ble også re-
gistrert fl ere frivillige, og fl ere frivillighetstimer ble 
gjennomført enn året før. Kirken er velsignet med 
mange som er glade i kirken, og mange som blir gla-
de i den når de bruker den. Takk til alle som bruker 
kirken! 

Som planlagt var det et hovedfokus på vedlikehold i 
året som har gått, og fl ere nødvendige investeringer 
ble gjort for å bytte ut AC-anlegg og kjøleelementer. 
Tilsvarende må fl ere AC-anlegg byttes ut i år, og kir-
kens store fryselager er ustabilt og bør fornyes før 
neste forsyning til høstens julemarked kommer. 
Alt dette er store investeringer på fjorårets og årets 
regnskap, og dette gir naturlig nok store utslag. Til 
tross for at nyinvesteringene i 2018 var innenfor de budsjet-
terte rammer for vedlikehold, ble det et underskudd på over 
50 000 dollar, hovedsakelig fordi det kom inn færre gaver og 
sponsorinntekter enn kirken hadde håpet på i et jubileumsår. 
Kirken har fortsatt god likviditet, men det er og blir et mål å 
ha regnskap som går i balanse. Fra regnskapet ble klart i slut-
ten av januar, har stab og frivillige begynt arbeidet med å starte 
en faste givertjeneste-kampanje. Dette vil vi komme tilbake til 
i neste nummer av Texas Nytt. Som kjent må Sjømannskirkens 
lokale kirker klare seg selv på alle områder med unntak av noen 
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Mål 2019

Kirkestyreleder Lars 
Petter Sandsdalen 
(forrige side) og vakt-
mester Roy Johnsen 
(til høyre) får stå som 
representanter for 
alle dugnadstimer 
som er lagt ned i 
løpet av året som har 
gått. 

Endringer i Texas Nytt
På nyåret er det tatt en avgjørelse om at Texas Nytt fra i år av 
skal komme ut med tre nummer i året i stedet for fi re, av øko-
nomiske og ressursmessige årsaker. Dette betyr i praksis at det 
kun er ett høstnummer og det vil komme ut i forkant av jule-
marked og jula.
Texas Nytt har en del utgifter, men også sponsorinntekter gjen-
nom annonser. Samtidig får vi mange tilbakemeldinger fra 
mennesker som er glad i bladet. Hvis du ser på side 3 i bla-
det, ser du at forslaget til frivillig abonnement-pris er økt for 
å dekke faktiske utgifter per blad, og vi vil oppfordre deg som 
er glad Texas Nytt til å gi din støtte. Med nok støtte kan vi i re-
daksjonen fortsette å arbeide for å beholde bladet, i en tid der 
de fl este tilsvarende blader har gått helt over til bare å være på 
Internett. Så ønsker du at vi fortsetter å trykke blader som i dag, 
fortell oss det, og kan du, setter vi også pris på en økonomisk 
håndsrekning. 
I tillegg: Har du lyst til å skrive en artikkel om noe som er inter-
essant for nordmenn i Houston, så ta kontakt. Vi vil gjerne ha 
fl ere journalister! 
Og sist, men ikke minst: Har du ikke mottatt Texas Nytt i pos-
ten? Ta kontakt og gi oss din adresse på nytt. På forhånd takk 
for hjelpen, og takk for at du leser bladet!

Fakta om adresselister: 
Systemet for kirkens adresselister brøt delvis sammen før ut-
givelse av Texas Nytt nr 4/18. Siden kirken har mistet noen av 
sine kontakter, og siden det er stor utskiftning av nordmenn i 
regionen: ta veldig gjerne kontakt med kirken og oppdater din 
kontaktinformasjon. Fortell gjerne om du ønsker nyhetsmail, 
Texas Nytt i posten eller kun digitalt, være med som frivillig, 
være offi  siell medlem av kirken i Houston, være med som fast 
giver, eller hva det måtte være! 
IT-avdelingen ved hovedkontoret i Bergen har vært til stor 
hjelp for kirken ved å overføre kirkens adresser og kontakter til 
Min Side. Du kan selv administrere din adresse på Min Side via 
www.sjomannskirken.no. Eller vi kan legge inn informasjonen 
du ønsker å ha der for deg. Ta kontakt om du lurer på noe. 

Hvert år formulerer sjømannskirkene verden over tre mål for det nye året og her er målene for 
Sjømannskirken i Houston i 2019:
1) Være til stede i verdens hverdag: fl ere oppsøkende 
møteplasser.

1) Kirken vil i 2019 se etter fl ere steder den kan invitere 
til gode møtepunkter.

2) Fast givertjenesteaksjon og fortsatt arbeid med vedli-
kehold av stasjonen.

2) Viktig å få med fl ere enn stab i dette arbeidet, samt 
sette av tid til en kampanje og konkretisere mål for inn-
samlinger.

3) Forbedring av adresselister og generell administrativ 
internkontroll.

3) Kirken arbeider med å forbedre systemer.

Kom gjerne med ideer til hvordan vi kan få gjennomført målene!



22  Texas Nytt Nr. 1 2019

Skrevet av: Øystein Lima Braut
Havn

Førjulsbesøk og gave
Førjulsbesøk med gave 
til Sjømannskirken

Rett før jul hadde Sjømanns-
kirken gleden av å bli invitert 
til Oceanic Sirius. Vanligvis 
er det kirken selv som tar 
kontakt med båter og spør 
om de har tid til besøk, men 
denne gangen kom mann-
skapet oss i forkjøpet. Knut 
Anders Lindberg tok kontakt 
før båten kom til kai og lurte 
på om Sjømannskirken var 
interessert i 15-20 madrasser 
av typen Jensen og Wonder-
land. Madrassene var av god 
kvalitet og lite brukt. Det tok 
ikke lang tid før vi på kirken 
innså at dette var midt i blinken for oss. Her er det jevnlig kon-
fi rmanter og leirdeltakere med foreldre som overnatter, og vi 
har ikke tidligere kunnet tilby gode madrasser til de som kom-
mer. Når dette skrives er madrassene allerede blitt brukt og satt 
pris på i forbindelse med både konfi rmantovernatting og tår-
nagentleir. 

Utfordringen var selvsagt å få transportert alle disse madrasse-
ne til kirken. Da er det fl ott at kirken har mange gode venner. 
Skipshandler Rolf Andersen fi kk nyss i dette, og foreslo selv at 
han kunne hjelpe. Wrist Ship Supply, hvor Rolf jobber, skulle 
uansett ned til Oceanic Sirius med varer. De tok i den forbindel-
se med seg madrassene opp igjen til Pasadena og sparte på den 
måten kirken for både tid og penger. 

Oceanic Vega tilhører rede-
riet Eidesvik Off shore fra 
Bømlo, og var en av fl ere 
seismikkbåter som ankom 
Galveston like før jul i 2018. 
De kom da for å klargjøres 
for en jobb ute i gulfen. Både 
Oceanic Sirius og Geo Carib-
bean har nordmenn om bord 
og Robert og Øystein fra Sjø-
mannskirken var nede og be-
søkte dem i dagene de lå til 
kai. Dette var svært hyggeli-
ge besøk, med god prat både 
i byssa og på broa. Det er all-
tid koselig å komme om bord 
på båt. Folk er hyggelige og 

har nesten alltid tid til litt prat, hjemmebakte kranse-
kaker fra Sjømannskirken og en kopp kaff e.

Vi i Sjømannskirken er veldig takknemlige for førjuls-
gaven fra Oceanic Sirius og all hjelp fra Rolf Andersen. 
Vi håper å møte både Geo Caribbean og Oceanic Sirius 
igjen i en havn nær Houston.

På Oceanic Sirius møtte vi Rolf Andersen, Knut Andreas Lindberg, 
Asbjørn Svendsen som er Vessel Manager for CGGEidesvik, og 
kapteinen Robert Herland

Geo Caribbean

Oceanic Sirius

Madrassene 
ligger klare til 

nye overnat-
tingsgjester på 

Sjømannskirken
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Redigert av: Terje Odden
Info

Endring i staben

Kjære alle! I februar takket jeg «ja» til en spennende stilling som 
sokneprest i Bekkefaret menighet i Stavanger domprosti. Det be-
tyr dessverre at jeg, og Gene og vår lille hund Tobias, må fl ytte fra 
Sjømannskirken i Houston. Jeg skulle veldig gjerne vært lenger 
her og fått fortsette å drive denne fl otte sjømannskirken med så 
mange frivillige og gode medarbeidere, men jeg er trygg på at det 
vil komme gode arvtakere etter både Robert, Ann-Katrin og meg 
selv.
Etter 20 år som prest er dette første gang jeg skal arbeide i Ro-
galand bispedømme hvor min mor og fl esteparten av mine slekt-
ninger bor og lever. Jeg har for det meste bodd enten i Troms, 
eller i Oslo, før jeg kom til USA, så dette var en sjanse jeg ikke 
kunne la gå fra meg. Trøsten er at jeg reiser fra en oljeby til en 
annen og håpet er at jeg kan møte mange gode Houston-venner 
også i Stavanger! 
Ta godt vare på Sjømannskirken i Pasadena og medarbeiderne 
på kirken, og takk for utrolig fl otte år og så mange gode minner 
her på kirken. 
Det blir en sommeravslutningsgudstjeneste og formell avskjeds-
gudstjeneste for oss som slutter i år, søndag 26.mai. Før det skal 
det være mange andre samlinger på kirken, og jeg gleder meg til 
vårens mange møtepunkter! 

Torhild Viste

Kjære venner! Det er med blandede følelser vi nå annonserer at vi i fa-
milien Knudsen fl ytter til Norge sommeren 2019. Det la seg til rette med 
både jobb og bolig i Arendal, der både jeg og Ann-Katrin kommer fra, og 
på et vis gleder vi oss derfor til å fl ytte «hjem». Men samtidig betyr det 
at vi har sagt opp jobbene, ja - drømmejobbene, våre ved Sjømannskir-
ken i Houston med virkning fra 1. august i år. Med det følger det også en 
sorg - for vi har trivdes umåtelig godt med arbeidsoppgaver, kolleger og 
arbeidsplass, vi fått gode venner blant nordmenn, skandinaver og ame-
rikanere og virkelig hatt noen fantastiske år. Vi vil bare få lov til å takke 
for mange gode stunder og for mange utrolig fi ne arrangement og sam-
menkomster, for gode samtaler og fellesskap, takke for tilliten dere har 
vist oss med å slippe oss tett inn på deres liv, vi har fått lov til å feire 
seiere og gleder sammen med dere og også opplevd det privilegium å 
få lov til å stå sammen med dere i utfordringer og sorg. Vi takker for 
sterke og gode møter med dere og med den treenige Gud. Vi vil også 
alltid føle en sterk tilknytning til sjømannskirken, til byen og til staten 
Texas. Dette har vært vårt hjem de siste årene. Vi har sett vår lille datter 

Andrea Marie vokse opp fra en liten pludrende ettåring til ei fl ott «stor jente» på fi re år som snakker norsk og amerikansk om hver-
andre. Vi har også fått en utrolig gave i vår lille datter Evelyn Sofi e, som ble født på Clear Lake Regional den 21. april 2018 – nesten 
akkurat 90 år etter at min farmor Evelyn ble født i Galveston. Evelyn Sofi e ble døpt på Sjømannskirken den 9. september 2018. Vi 
har med andre ord noen røtter som stikker godt ned i jorden her og vil strekke seg ubrutt over Atlanteren. Det er så utrolig mange 
og skrekkelig mye vi vil savne, men først så ser vi fram til å fullføre vårhalvåret her, og da gleder vi oss veldig til å se akkurat deg!

Hilsen Robert Knudsen

Robert og Ann-Katrin Knudsen og Torhild Viste har alle tre sagt opp sine stillinger fra sommeren 2019. Både Robert og Tor-
hild skal begynne i nye prestejobber fra og med 1. august, Robert som kapellan i Barbu menighet i Arendal prosti og Torhild 
som sokneprest i Bekkefaret i Stavanger domprosti. Her er noen personlige hilsener fra dem:  
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tillegg har jeg truff et 
igjen to studiekame-
rater fra BI som bor 
her, og så kjenner jeg 
naturligvis de som 
jobber på DNB-kon-
toret. Så det har ikke 
vært problemer å 
fi nne seg til rette.»

- Kan du forklare hva 
Innovasjon Norge 
er, og hvorfor de har 
kontorer i Houston?

«For å begynne med 
begynnelsen: Inn-
ovasjon Norge ble 
stiftet som særlov-
selskap 19. desember 
2003 ved fusjon av 
Statens nærings- og 
distriktsutviklings-
fond, Norges Ek-
sportråd, Norges 
Turistråd og Statens 
veiledningskontor 

for oppfi nnere. Ved stiftelsen var selskapet eid 100% av Næ-
rings- og handelsdepartementet, men fra 2010 eier staten ved 
departementet 51%, mens fylkeskommunene eier 49%. For-
måls-paragrafen er ganske enkel, og fi nnes først og øverst på 
selskapets hjemmeside: «Innovasjon Norge skal bidra til vekst i 
norsk næringsliv gjennom kapital og kompetanse.» Så kort sagt 
skal vi her i Houston hjelpe norske bedrifter å etablere seg i 
utlandet. Vi er bare tre ansatte på dette kontoret, så det er jo 
begrenset hvor vidt vi rekker, og det bestemmes også i en stor 
grad av kompetansen til de som jobber her. Houston dekker 
derfor i hovedsak to områder: Olje & gass og maritimt. Vi har 
fi re kontorer i USA; og i tillegg er vi etablert i Toronto i Canada 
og Rio de Janeiro i Brasil. Disse seks kontorene dekker Nord- 
og Sør-Amerika, men i stedet for en geografi sk fordeling, har 
vi prøvd å samle kompetansen for hvert fagfelt på ett av kon-
torene. Hans Inge Bollingmo jobber derfor primært med olje 
og gass, mens Ken Huste har ansvar for satsningen på maritim 
industri. Selv prøver jeg å utvikle nye markeder, som for ek-
sempel Aqua, MedTech, … Samtidig er det jo de norske kunde-
ne som bestemmer hvor det skal satses. Modellen innebærer 
at norske selskaper tar kontakt med Innovasjon Norge lokalt, 
som så formidler kontakten til det kontoret som kan hjelpe til 
med etablering på det internasjonale markedet. Siden vi er så 
få ansatte på hvert kontor, prøver vi å lage grupper på 8-10 sel-
skaper, og så utarbeide et program for dem (et såkalt Global 
Growth program).»

Norway House i Hous-
ton åpnet i 2010, og i 
tillegg til det norske ge-
neralkonsulatet, huser 
det Innovasjon Norge, 
Norwep, og «inkuba-
tor»-kontorer som lei-
es ut for kortere eller 
lenger tid. De fl este vet 
i hvert fall litt om hva 
konsulatet driver med, 
mens de andre leieta-
kerne på huset kanskje 
er ukjent for mange. En 
tidlig januardag besøk-
te vi derfor daglig leder 
i Innovasjon Norges 
Houston-kontor, Erik 
Rindvoll, for å bli litt 
bedre kjent både med 
bedriften og folkene 
som jobber der.

Vi gikk rett på sak og ba 
Erik fortelle sin livshis-
torie!

«Javel. Jeg heter altså Erik og er gift med Christin Berger. Vi har 
bodd i Houston siden høsten 2017. Selv er jeg født i Trondheim, 
men vokste opp i Stavern, så det er «hjemme» for meg. Jeg stu-
derte ved Handelshøyskolen BI i Oslo, og tok en mastergrad i 
energiøkonomi, og min første jobb var på energiinstituttet på 
BI. Etter hvert begynte jeg i Kreditkassen, der jeg drev med fi -
nansiering av energiprosjekter. Vi ble kjøpt opp av Nordea, som 
så la ned hele avdelingen jeg jobbet i. Da hoppet jeg over til 
DNB, hvor jeg faktisk ble i 15 år, fram til 2016. Jeg hadde fl ere 
korte utenlandsopphold i denne perioden, blant annet i New 
York og Singapore, men ingen av dem var så langvarige at vi 
faktisk fl yttet ut. Så i 2016 sluttet jeg i DNB og begynte i Inn-
ovasjon Norge (IN) som fi nansrådgiver i region Vestfold/Tele-
mark , (da kunne jeg også bo hjemme i leiligheten vår i Larvik 
og slippe å ukependle inn til Oslo). Planen var å være der noen 
år og så søke et utenlandsopphold. Men etter bare ½ år der så 
jeg en intern stillingsannonse som leder for Houston-kontoret, 
og jobbeskrivelsen passet perfekt for det jeg ønsket, og plutselig 
sto vi på reisefot til Houston! Vi måtte gå et par runder på hjem-
mebane, siden det innebar at Christin måtte gi opp sin karriere, 
i hvert fall i en periode, men vi var enige om at det var dette vi 
ville, så da var det bare å slå til. Jeg hadde jo vært i Houston 
tidligere, og forbandt vel byen mest med betong og mye trafi kk. 
Men vi oppdaget jo fort at byen er mye bedre enn sitt rykte! Det 
er mye grønt her, både parker og golfbaner (!), og byen har et 
mangfold og tilbud som du ikke fi nner mange andre steder. Og 
så hjelper det naturligvis at jeg bor i gangavstand fra jobben. I 

Skrevet av: Terje OddenTanker i
tiden

Innovasjon Norge
Bedrift

Erik Rindvoll på sin faste plass på Norway House
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Bedrift

Erik forteller videre at siden Houston fortsatt regnes som olje- 
og energihovedstad, er det naturlig at det er det feltet de fl este 
kundene deres dekker. En typisk kunde er et lite eller mellom-
stort fi rma, kanskje nystartet, som har utviklet en teknologi 
eller nisjeprodukter for oljemarkedet som de ønsker å tilby et 
større marked. Det sier seg selv at dette er langsiktig satsning, 
så det kan ta opptil fl ere år før resultatet viser 
seg. I den fasen er det greit å kunne tilby kontor-
plass på inkubatoren på Norway House så opp-
følgingen blir enklere. Etter hvert hvis fi rmaet 
lykkes, etablerer de egne kontorer og Innovasjon 
Norge avslutter sitt engasjement. 

«Som nevnt samarbeider vi så mye som mulig 
med de andre kontorene i regionen, også for 
synergieff ekten. Det maritime feltet er et godt 
eksempel. Tradisjonelt har det vært knyttet til 
Houston-kontoret, men nå når autonome skip 
og elektrifi sering er to trendy temaer, skjer mye 
av satsningen her i USA i de tekniske miljøene 
i Silicon Valley og på nord-vest kysten generelt. 
Da er det naturlig at San Fransisco-kontoret blir 
mer involvert i denne satsningen.»

Nå har Erik snakket seg varm: «Norsk teknologi 
er fortsatt attraktiv innen olje og gass! Spesielt 
innen subsea men nå også i økende grad onsho-
re. Det er særlig tre områder vi ligger langt fram-
me på; automatisering og drift av felter, drilling 
og miljøteknologi «waste & water treatment». Norske regler 
har vært vesentlig strengere fra starten av, og dermed har de 
norske aktørene vært nødt til å være innovative på dette områ-
det. Nå har det i hvert fall blitt litt mer fokus på det her borte, 
og da er det viktig å smi mens jernet er varmt.»

Vi skynder oss å skyte inn et spørsmål: Så hvordan fungerer 
denne assistansen i praksis?

«Som nevnt er vi få ansatte, så vi kan ikke tilby en-til-en opp-
følging til alle bedrifter som ønsker det. I stedet utarbeider vi 
program som vi tilbyr en gruppe selskaper som ønsker å eta-
blere seg. Alle som har prøvd, vet at det ikke er lett å komme 
inn på det amerikanske markedet, og derfor er vi så avhengig 
av å ha medarbeidere som kjenner markedet veldig godt og har 
gode relasjoner og kontakter. Baksiden av medaljen er at det er 
vanskelig for oss å komme inn på nye markeder, der vi ikke har 
tilsvarende kontakter, så vi må bare erkjenne og akseptere at vi 
ikke kan dekke alt. Hvis vi for eksempel får en henvendelse fra 
et fi rma som gjerne vil komme inn i bygningsbransjen med sine 
nisjeprodukter, må vi dessverre si nei, siden vi ikke har kontak-
ter med de rette aktørene. Sånn er det bare!»

«Det har jo lenge vært en uttalt målsetting at Norge skal satse 
på «grønn» teknologi. Hydrokarboner er jo i utgangspunktet en 

miljøfi ende, men siden det er lite som tyder på at vi vil greie oss 
uten i overskuelig framtid, kan i hvert fall vi bidra med norsk 
spisskompetanse til at utvinningen blir mer eff ektiv og miljø-
vennlig. Dette kan vi gjøre ved å øke utnyttingsgraden til hvert 
felt, samt renere produksjon og bedre avfallshåndtering.»

Til slutt våger vi oss på et litt mer personlig spørsmål: Hvor er 
Erik Rindvoll om 10 år?

For en gangs skyld må han tenke seg litt om. «Tja, si det … Vi 
satser vel på å være 3-4 år i Houston, så om 10 år er jeg kanskje 
i ferd med å avslutte min utestasjonering. Ikke nødvendigvis 
i IN, men vi er etablert i 29 land så det fi nnes sikkert mange 
andre spennende reisemål enn USA. Men vi har vår leilighet i 
Larvik som vi håper å kunne bruke litt mer etter hvert, og med 
første barnebarn på vei er det vel naturlig at både Christin og 
jeg ønsker å bo fast litt nærmere dem. Larvik har jo dessuten en 
av Norges beste golfbaner, så kanskje jeg omsider kan få tid til 
å etablere et akseptabelt handicap?»

Vi ønsker både Christin og Erik lykke til, men vi håper jo å få 
beholde dem noen år til i Houston!

Hele staben ved Innovasjon Norges Houston-kontor samlet: fra venstre Erik 
Rindvoll, Hans Inge Hem Bollingmo og Ken Huste.
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Norwegian American Chamber of Commerce (NACC), Houston 
Chapter hadde sitt årsmøte på Norway House 31. januar. Her 
ble det valgt inn nye styremedlemmer, så hele styret er nå rustet 
til å øke aktivitetsnivået utover våren. Se neste side for en liste 
av de arrangementene som er planlagt fram til nå. 

NACC inviterer alle norsk-relaterte bedrifter til å bli medlem; ta 
kontakt med Belinda Klovning for mer informasjon. 

NACC ønsker å høre fra næringslivet i Houston-området om 
aktiviteter som kan være av interesse for nettverksbygging mel-
lom Norge og Houston. Har dere forslag til tema for arrange-
ment, så kan vi være behjelpelig med å arrangere, sier Belinda 
Klovning, Executive Director, som veldig gjerne hører fra dere. 
Hennes mailadresse er belinda@nacchouston.org.

NACC har også en gruppe for unge profesjonelle; ”NACC Young 
Professional Association” (NYPA). Målgruppen er de mellom 
21-30 år, og de møtes  første onsdag i måneden for sosialt sam-
vær og nettverksbygging rundt omkring i Houston. Ta gjerne 
kontakt med leder for NYPA, Marie Christin Amith, for mer in-
formasjon;  marie.christin.amith@gmail.com.

Skrevet av: Belinda KlovningTanker i
tiden

NACC
Bedrift

Det nye styret i NACC. Fra venstre Knut Eriksen, John Hurter, Espen Thomassen, Eva S. Blatch, Thorleif Egeli, Kelton Glasscock, 
Steinar Vaage, Belinda Klovning. Foran Jackob Brechan og Marie Christin Amith
Ikke til stedet da bildet ble tatt: Sergio M. Garcia, Trond B. Olsen og Bent Rune Solheim.
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Bedrift

NACC
Her er en liste over planlagte arrangement for våren. En oppdatert liste kan fi nnes på 
https://business.nacchouston.org/events

25. februar 2019 – The 16th annual Scandinavian Golf Tournament at Tour 18 in Humble. A nice day 
for golfi ng and networking.

6. mars 2019 – Social Mixer at Dean’s Downtown, Houston at 6:00PM (By NYPA)

7. mars 2019 – Deepwater, a key delivery arena for Shell. With Martin Stauble, VP Exploration 
North America and Brazil at Shell as the speaker. The luncheon will be held at Norway House 
from 11:30AM-1:30PM.

7. mai 2019 – OTC Luncheon at the Houstonian Hotell & Spa from 11AM-2PM. Speaker for the day 
is in the works.

8. mai 2019 – OTC Dinner at the River Oaks Country Club from 6-11PM. Speaker and entertainment 
are in the works

Bildene er hentet fra fjorårets julelunsj på Houston Country 
Club, der Anne-Brith Berge offi  sielt ble takket av etter 28 år 
i NACC.
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Skrevet av: Torhild VisteSponsor-
avtaler

Sponsoravtaler med Sjømannskirken

Ny Sudoku
Løsning på Sudoku fra nr. 

4-2018

8 4 5 3 9 1 2 6 7

2 6 9 8 4 7 5 3 1

3 7 1 5 2 6 9 8 4

4 3 7 9 1 8 6 5 2

9 2 6 7 3 5 4 1 8

1 5 8 2 6 4 7 9 3

7 1 4 6 8 9 3 2 5

5 9 2 1 7 3 8 4 6

6 8 3 4 5 2 1 7 9

5 8 9 1 6 4 7 2 3

2 4 3 8 5 7 9 1 6

1 7 6 2 9 3 4 5 8

6 9 7 5 1 2 8 3 4

4 5 8 3 7 9 1 6 2

3 2 1 6 4 8 5 7 9

7 3 5 9 8 6 2 4 1

9 6 4 7 2 1 3 8 5

8 1 2 4 3 5 6 9 7

Vanskelig Sudoku

Vanskelig Sudoku Lett Sudoku

4 7   5 9    

         

8 9       1

 6 1     5  

3  9 4   6   

   9   8   

   2 8  9   

     6  4 3

        5



Texas Nytt Nr. 1 2019 29

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
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Skrevet av: Robert KnudsenTanker i
tiden

Hvile

Energy starts with us.
The world’s largest geoscience data company known for its 

asset light multi-client business model. 

See the energy at TGS.com

© 2019 TGS-NOPEC Geophysical Company ASA. All rights reserved.
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Skrevet av: Robert Knudsen Tanker i
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Phone:   +1 281 599 3400
Email:    @openit.com
Web:      www.openit.com

Learn how a leading 
Oil and Gas company 
got  2100% ROI
Contact Us!

Meter iT - Optimize iT
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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
Webside: https://norwegiansocietyoftexas.
org/chapters/snorre/

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

Texas Nytt trenger din støtte! Enten i form av en annonse, eller et ”abonne-
ment” (se side 3 for detaljer). 

Sjømannskirkas kostnad for å sende ut dette bladet er økende, men vi vet det 
er et tilbud som mange setter pris på. Vær med og støtt oss, så vi også framover 
kan fortsette å lage et magasin for alle nordmenn som bor i området!

Støtt Texas Nytt!
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