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Avskjed er vondt. Det kjennes i hele kroppen min når en avskjed 
nærmer seg. Adskillelse fra mennesker vi er glade i, og fra ste-
der vi er glade i, det er smertefullt. Sjømannskirken i Houston 
har vært velsignet med mange gode og dyktige medarbeidere og 
familier opp gjennom tiden, men det har også blitt mange av-
skjeder for dere som bor fast her i Houston. Norskansatte som 
kommer til Sjømannskirken i Houston er her som kjent for kun 
tre til fem år. Dessverre drar begge prestefamiliene nå samme 
sommer, tre år etter vi kom sommeren 2016. Det er ikke ideelt 
at vi drar samtidig, men jeg kjenner meg trygg på at hovedkon-
toret fi nner fl otte erstattere 
og at det ikke vil ta altfor lang 
tid. Avskjedssmerten blir li-
kevel ikke borte. 

Å jobbe i sjømannskirka 
handler for meg først og 
fremst om mange gode mø-
ter med mennesker fra så 
forskjellige sammenhenger. 
Som møtet med et kor på 100 
mennesker fra hele Norge 
med eksploderende gospel-
musikk. De kom og dro en 
helg, men før de dro satte de 
spor i oss som fi kk høre «Go-
spel Explosion» Palmesøn-
dag. Alle Sjømannskirkens 
ansatte får møte mennesker 
i så mange livssituasjoner. 
Noen møter er veldig van-
skelige, såre og tunge. Andre 
møter er glade, gode og lyk-
kelige. Uansett bakgrunn for 
møtene er det verdifullt å få 
mulighet til å møtes. Det å 
ha en kirke å invitere til, eller 
å ha boliger for Sjømanns-
kirkens ansatte i Houston, 
gjør at disse møtene mellom 
nordmenn, skandinaver og 
amerikanere kan skje, på 
kirken, på skip, eller andre steder her i Texas, Louisiana eller 
andre stater. Bare det å få være en del av en organisasjon som 
sørger for at disse møtene kan skje, har vært en utrolig stor gle-
de for meg disse årene. 

Så om det er én ting jeg er blitt helt sikker på gjennom mine 
tre år her i Houston, så er det at Sjømannskirken i Houston er 
utrolig verdifull for veldig mange, og for langt fl ere enn de som 
er del av statistikktallet på besøkende på kirken hvert år. Uan-
sett om kjøreavstanden er lang for mange, uansett om vi kan ha 
tanker om hvordan vi heller ønsker kirken skulle være, uansett 
om vi kan være uenige om mangt og mye, det inntrykk jeg har 

med meg fra alle jeg har møtt 
er at kirken betyr mye. Både 
for de som bruker den ofte og 
de som bare en veldig sjelden 
gang kan komme, eller som 
har reist for godt og ikke kan 
komme tilbake.  
Derfor er det med frimodig-
het kirkestyret, stab og årsmøtet fokuserer på vedlikehold av 
vår snart 36 år gamle kirke, slik at kirken kan få være stasjo-

nær i denne byen i minst like 
mange år framover. Derfor er 
det med frimodighet vi har 
en kampanje nå der vi opp-
fordrer til at kirken kan få 
fl ere faste givere. Fordi vi tror 
at mange enkeltmennesker 
ønsker at kirken skal fortset-
te å være i Houston og ønsker 
å støtte at den fi nnes her, om 
de kan bruke den selv eller 
ikke.   

Sjømannskirken er bygget på 
grunnvollen av han som døde 
og måtte ta avskjed med sine 
venner og familie Langfredag 
for to tusen år siden, men 
som på den tredje dagen vis-
te oss alle at den Gud som har 
skapt liv en gang, kan skape 
livet på nytt igjen! Påskemor-
gens oppstandelse gir oss håp 
om at det fi nnes en morgen 
der vi alle vil våkne opp til et 
liv der savn og smerte ikke 
lenger fi nnes. 
Avskjed er vondt. Og har en 
smak av død i seg. Men vi vet 
at døden ikke skal ha det sis-
te ordet. Fordi vi har en Gud 
som kan skape nye gode mø-

ter mellom oss og for oss alle. En Gud som vil være med oss, 
uansett hvor vi reiser og uansett hvor vi bor. 

Takk for alle velsignede møter i årene som har gått her i Ho-
uston! Med ordene fra en kjær keltisk velsignelse, oversatt til 
norsk ved Hans-Olav Mørk, ønsker jeg Guds rike velsignelse 
over Sjømannskirken i Houston og dere alle:

«Må din vei komme deg i møte, vinden alltid være bak 
din rygg, solens lys leke på ditt kinn, regnet falle venn-
lig mot din jord. Og må Guds gode hånd verne om deg 
til vi møtes igjen.»   

Skrevet av: Torhild Viste

Til vi møtes igjen
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.

For sommerens åpningstider, se side 24

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 oktober 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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Redaksjonskomité for Texas Nytt: Torhild Viste, Robert  
Knudsen, Øystein Lima Braut og Terje  Odden.
Redaktør for dette nummer: Terje Odden.

Forsidebilde: På vei tilbake til Norge. Fra venstre Torhild 
Viste, Ann-Katrin Knudsen og Robert Knudsen.

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: Walt Teter
Min salme

A Mighty Fortress Is Our God
Choosing a particular favorite hymn presents a challenge as 
festivals, seasons and celebrations all have hymns which speak 
to the glory of the occasion.  There are however some hymns 
which speak from the heart regardless of the season and grant 
an insight into the mind of the composer.  Ein feste Burg ist 
unser Gott (A Mighty Fortress is Our God) sits as a cornerstone 
lyrical composition of the reformation and the underlying ex-
clamation that there is but one salvation and one foundation 
immovable and eternal.  At the time when Martin Luther wrote 
the hymn, his situation was tenuous with the full power of 
Rome arrayed against a handful of principalities, the might of 
formidable antagonists railing against his temporal being and 
immortal soul.  The words were inspired by the 46th Psalm as 
Luther clearly took great solace in the fact that the fi ght was not 
his but that of his Creator, strengthened in the knowledge that 
his salvation was secure, regardless of the temporal and immor-
tal foes of immense capacity, and blessed by the assurance and 
knowledge that “My power is made perfect in weakness”.  The 
hymn shows the inner peace of the composer fortifi ed by the 
faith of a mustard seed and secure in the unequivocal knowl-
edge of the fi nal disposition through the Word when the hour 
arrives.  The hymn is as powerful today as when fi rst inspired 
and penned nearly half a millennium ago and the fortress no 
less impervious now than it was when the 95 theses were affi  xed 
to the church door in Wittenberg.  The hymn today is sung by 
Protestant and Roman Catholic faithful alike in testament to 
the witness made by the composer those centuries ago.  

And though this world, with devils fi lled,
Should threaten to undo us,

We will not fear, for God hath willed
His truth to triumph through us:

The Prince of Darkness grim,
We tremble not for him;
His rage we can endure,
For lo! his doom is sure,

One little word shall fell him.

That word above all earthly powers,
No thanks to them, abideth;

The Spirit and the gifts are ours
Through Him who with us sideth:

Let goods and kindred go,
This mortal life also;

The body they may kill:
God’s truth abideth still,
His Kingdom is forever.

(Det norske navnet på salmen er «Vår Gud han er så fast en 
borg»)

A mighty Fortress is our God
Lyrics: Martin Luther

A mighty Fortress is our God,
A Bulwark never failing;

Our Helper He amid the fl ood
Of mortal ills prevailing:
For still our ancient foe

Doth seek to work us woe;
His craft and power are great,

And, armed with cruel hate,
On earth is not his equal.

Did we in our own strength confi de,
Our striving would be losing;

Were not the right Man on our side,
The Man of God’s own choosing:

Dost ask who that may be?
Christ Jesus, it is He;

Lord Sabaoth His Name,
From age to age the same,

And He must win the battle.

Walt Teter and his wonderful family are long 
time members of the congregation at the 
Seaman’s Church in Houston.  He grew up 
outside Washington DC where he learned the 
hymn as a young child.
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Skrevet av: Åse Marie Braut
Fra 

Sjømanns-
kirkens    
kjøkkenSafarikake

Mai er en travel tid, det er mange festligheter, og da kan det 
være greit å lage kaker eller desserter som går fort. Denne 
desserten heter Safarikake, for i Norge bruker man safarikjeks 
i den. Selv om den kalles for kake, er den mer som en dessert. 
Med nydelig ostekrem og friske bær er den perfekt på varme 
dager.  Med blåbær og jordbær som farger i det norske fl agget, 
passer den og perfekt til 17. mai. Jeg har også hørt denne kaken 
bli kalt for ”Flytende ostekake”
 
Ingredienser:

Bunn:
400 g Chocolate chip cookies (Famous Amos er gode kjeks)
Ostekrem:
200 g kremost
200 g melis
2 ts vaniljesukker
3 dl kremfl øte

Bær:
masse friske bær, f. eks.:
400 g jordbær
200 g blåbær
250 g bringebær

Grovhakk kjeksen.  Pisk sammen kremost, melis og vanilje-
sukker. I en annen bolle piskes kremfl øten til krem. Vend den 
piskede fl øtekremen inn i ostekremen. Vask bærene, og jord-
bærene kan med fordel deles i to.  Legg kjeks, ostekrem og bær 
lagvis i en serveringsskål, og pynt med bær til slutt. Desserten 
blir best hvis den settes sammen den dagen den skal spises, da 
holder kjeksen seg mer sprø. Ostekremen kan godt gjøres klar i 
noen dager før den skal serveres. Desserten kan lett gjøres glu-
tenfri ved å bytte ut kjeksen med en glutenfri variant. Desserten 
er og et godt alternativ for de som ikke tåler egg. Pass da på å 
velge kjeks som ikke har egg i seg, f.eks. Chips Ahoy. Man kan 
også servere den i små skåler som en porsjon til hver. God for-
nøyelse. 
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Skrevet av: Trygve Winter-Hjelm
Portrett

Morten og Anne Beth reiser hjem
Texas Nytt har invitert seg selv hjem til generalkonsul Morten 
Paulsen og Anne Beth Feldt for et avskjedsintervju. I slutten av 
juli reiser de begge hjem til Norge og Asker, etter fi re innholds-
rike og gode år i Houston. De har bodd i den norske residen-
sen, sammen med hunden Pia, og representert Norge i utallige 
sammenhenger, tidlig og sent, både hverdager og festdager.    
Det er ikke alle av oss som har helt klart for seg hva en gene-
ralkonsul driver med, derfor startet besøket med litt voksen-
opplæring da kaff en kom på bordet. 

- Hva driver så generalkonsulatet med, og hva gjør en general-
konsul? 
Generalkonsulatet i Houston 
har to hovedoppgaver. Den 
første oppgaven er knyttet til 
konsulære tjenester til nord-
menn i Amerika. Det kan 
typisk være bistand ved akut-
te situasjoner som ulykker, 
dødsfall eller arrestasjoner, 
eller mer forvaltningsmessi-
ge tjenester som utstedelse 
av pass, søknad om person-
nummer osv. Den andre ho-
vedoppgaven er knyttet til 
«næringsfremme», særlig 
innenfor områdene ship-
ping, olje og gass, teknolo-
gi/innovasjon og medisin/
helse. Å skape møteplasser 
for næringslivet er en typisk 
næringsfremmende aktivitet. 
Energikonferansen 19. mars 
er et eksempel på en vellyk-
ket møteplass som samlet 
godt og vel 250 deltakere, 
hvor amerikanerne var i klart 
fl ertall. Denne typen møte-
plasser er viktig for å fremme 
norske næringsinteresser i en by der det er fort gjort «å druk-
ne i mengden».  Videre arrangeres månedlige treff  på Norway 
House med foredrag og nettverkssamling i etterkant. General-
konsulatet er et bindeledd mellom USA og Norge på mange om-
råder.
Det har vært fi re spennende år i Houston, fortsetter Morten. 
Det er mange norske selskaper i Texas, og det skjer stadig mye 
innenfor næringsområder som har vært og vil bli viktig for Nor-
ge. 

- Hva er du mest fornøyd med å ha utrettet som generalkonsul? 
Det skal mye til å sette fast Morten med spørsmål, men nå blir 
det faktisk stille en stund. Da Morten startet som generalkonsul 
i Houston, var det et relativt ensartet fokus på olje og gass. Dette 
er blitt mer diff erensiert gjennom de siste fi re årene. Konsulatet 

driver nå næringsfremme innenfor fl ere sektorer og bransjer. 
Dette har vært en ønsket og styrt utvikling. «Det er kanskje det 
jeg er mest fornøyd med, at vi har fått til det, og at vi rett og slett 
hjelper fl ere nå enn før,» avslutter Morten.

- Hvordan har disse årene vært for deg, Anne Beth? 
Anne Beth er utdannet sykepleier og lærer, og har permisjon 
som sykepleier fra Asker kommune. Det første året bodde hun 
hjemme i Norge og studerte praktisk pedagogikk, for å ha litt 
fl ere ben å stå på. Hun har derfor bodd i Houston i tre år, men 
er rask til å uttrykke sin begeistring og kjærlighet til byen og fol-
kene som bor her. «Jeg har ikke kjedet meg en dag,» sier Anne 

Beth begeistret.  
Anne Beth har levd et aktivt 
sosialt liv disse årene i Hous-
ton, og blitt kjent med mange 
fl otte mennesker, både nord-
menn og amerikanere. Anne 
Beth har vært med i «aktiv 
lunsj-gruppe» og på Nordic 
Women Culture Clubs (NWCC) 
årlige arrangementer. Hun har 
også tatt del i arbeidet med 
Houston/Galveston-Stavanger 
Sister City Society (HGSSCS). 
Mest tid har hun nok likevel 
brukt med løpegruppen hun 
er med i. Sammen med 40 
amerikanere i alderen 25-79 
år løper Anne Beth tre ganger 
i uken hele året, og de har også 
gjerne noen dager med annen 
type trening i løpet av uken.  
Om vinteren møtes de tidlig 
om morgenen, om sommeren 
løper de ofte midt på natten 
med følgebil og lykt på hodet 
der det trengs. Texas Nytt sin 
medarbeider synes dette høres 

ekstremt ut allerede før Anne Beth forteller hvordan politiet 
ved fl ere anledninger har eskortert løpegruppen utenom pågå-
ende skyteepisoder nattestid. Treningene og løpene planlegges 
og følges opp av Galloway (tidligere maratonløper). På lørdager 
er høydepunktet felles frokost på ulike steder før de går hver til 
sitt. «Løpegruppen er blitt mitt fristed,» sier Anne Beth. 
Anne Beth spiller også bridge og er med i to ulike bridgeklub-
ber. Det har gitt mye glede og vært lærerikt å spille bridge med 
mennesker fra hele verden og amerikanere fra ulike samfunns- 
lag. Anne Beth har fått mange gode venner gjennom sine hob-
byer, løping og bridge. Noe som har imponert henne er det sto-
re engasjementet amerikanerne har for frivillighetsarbeid, og 
hvor omfattende veldedighetsarbeid som drives rundt om. 
Jobben som generalkonsul er på mange måter en livsstil, med 
mye arbeid på kveldstid og i helger. Men det er ikke alle som 
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Portrett

tenker på at «jobben» som «fru generalkonsul» også er en livs-
stil. Anne Beth forteller at det ofte er forventet at hun er med 
på representasjonsoppdrag, i perioder fl ere ganger i uken. Når 
det er mottakelser og arrangement i residensen, blir også Anne 
Beth involvert både i planlegging, gjennomføring og oppryd-
ning etterpå.   
Å fl ytte hjem til Norge er både vemodig og fi nt. De kommer beg-
ge til å savne klimaet, all den gode maten i Houston, og alle 
de hyggelige menneskene her. Samtidig ser de begge frem til å 
kunne bruke hytta i Nesbyen mer, komme nærmere barna, og 
ikke minst å fl ytte tilbake til sin egen bolig. Morten styrer unna 
de største byggeprosjektene, men liker å holde på med småjob-
ber i hus og hage - det ser han frem til. Men en ting har han ikke 
savnet disse årene i Texas, det er snømåking. 

Ekstremværet Harvey er kanskje den enkelthendelsen som har 
preget Houston mest de siste par årene. Morten og Anne Beth 
var hjemme i Norge da det stod på som verst. Residensen klar-
te seg og ble ikke skadet selv om det stod vann i gatene, men 
mange nordmenn ble hardt rammet. En følge av uværet som 
rammet så nådeløst er nok at nabolag ble bedre kjent, mange 
hjalp hverandre. Det var en demonstrasjon av frivillighet og 
sterkt grasrotengasjement. Fellesskap og samhold mennesker 
imellom ble nok mange steder styrket. 

Morten og Anne Beth har bodd i utlandet i fl ere perioder. De 
har tidligere bodd i Singapore, Hamburg, Berlin og Bonn. Felles 
for alle disse stedene er at de har sjømannskirke (Sjømannskir-
ken i Bonn var riktignok bare ambulerende). Morten og Anne 
Beth har derfor alltid hatt et godt og nært forhold til sjømanns-
kirken gjennom sine utenlandsopphold.  

- Hva skal dere gjøre når dere kommer hjem til Norge? 
Som ansatt i Utenriksdepartementet er Morten sikret jobb i 
Norge. Men hva det blir er ikke avklart. Etter en periode uten-
lands er det vanlig at man må jobbe minst to år i Norge, før 
det er aktuelt å reise til utlandet igjen. Morten forteller han kan 
søke på jobbene som til enhver tid er tilgjengelig i departemen-
tet, men det er også vanlig at man blir tildelt oppgaver når man 
kommer hjem. Det kan være en krevende omstilling for man-

ge. Anne Beth skyter inn at det generelt sett nok 
er lettere å reise ut enn å reise hjem. Det er det 
mange som erfarer enten man reiser alene eller 
med ektefelle og barn. Anne Beth har permisjon 
fra Asker kommune som sykepleier og er i gang 
med å søke på utlyste stillinger hjemme.
Hunden Pia, som nå er 15 år og en «gammel 
dame», ble forespeilet enveisbillett da de dro fra 
Norge for fi re år siden, men på tross av dårlig hør-
sel og syn er hun i fi n form, og reiser hjem til Nor-
ge for fortsatt å nyte pensjonisttilværelsen.    
Texas Nytt ønsker alle tre god tur hjem og lykke 
til med nye utfordringer i Norge!

Har du vært på de amerikanske jomfruøyene? 
Morten forteller han har vært et par ganger på Puerto Rico men 
må innrømme at han ikke har vært på de amerikanske jomfru-
øyene. Men begynner straks å fortelle om øyenes spesielle his-
torie. Fra 1672 og frem til 1917 var nemlig øyene dansk koloni, 
og en del av «trekanthandelen» hvor slaver ble skipet fra Afrika 
for å arbeide på plantasjene. Øyene ble solgt til USA i 1917, og 
de drøye 100 000 innbyggerne som bor der i dag utgjør en av 
fem bebodde biland som er amerikansk territorium. Hovedsta-
den heter Charlotte Amalie, oppkalt etter den danske kongen 
Christian V’s dronning, og byens hovedgate heter fremdeles 
«Dronningens gade». 

Generalkonsulen i Houston dekker et stort geografi sk områ-
de. Alabama, Arkansas, Florida, Kansas, Louisiana, Mississip-
pi, Missouri, Nebraska, Oklahoma, Texas, Puerto Rico og De 
amerikanske jomfruøyene ligger alle under generalkonsulatet 
i Houston. 
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Skrevet av: Øystein Lima Braut

Avskjed med Robert og Ann-Katrin
Portrett

Det er med vemod undertegnede tar på seg oppgaven med å 
skrive avskjedsintervju med familien Knudsen. Ansatte kom-
mer og går i Houston, det er ikke nytt, men det er mange som 
har rukket å bli gla-
de i Robert, Ann-Ka-
trin og barna i de tre 
årene de har bodd 
her. Både voksne og 
barn har vært med 
å prege både daglig-
liv, arrangementer 
og møter på Sjø-
mannskirken. Med 
sedvanlig gjestfrihet 
er jeg blitt invitert 
hjem til familien for 
å intervjue dem og 
oppsummere de siste 
tre årene i Houston. 

- Fortell litt om tiden 
i Houston. Er det noe 
spesielt dere kom-
mer til å huske?
- Det er menneskene 
vi kommer til å huske 

best.
Både Robert og 
Ann-Katrin er sam-
stemte her.
- Vi har møtt man-
ge fantastiske men-
nesker her, og nett-
opp det har gjort 
at vi har trivdes så 
godt. Det er et pri-
vilegium å få møte 
menneske i ulike 
aldre og livssitua-
sjoner, og alle er så 
positive. Disse mø-
tene kommer vi til 
å savne. Så har det 
vært godt for oss 
som familie å være 
her. Vi har opplevd 
å ha mer tid til å 
være sammen som 
familie, og at jen-
tene våre har hatt 
det godt her. Sjø- 
mannskirken er et 

fi nt sted for barna med basseng, mye plass og lekekamerater i na-
bohusene og i den skandinaviske kolonien.
- Ja, dere ble jo også foreldre på ny her i Houston. Hvordan var 

det?
- Det var en fi n opple-
velse for oss. Vi ble godt 
tatt vare på i helsevese-
net her og det er fi nt å 
ha en datter med dob-
belt statsborgerskap.
Robert supplerer vi-
dere: Vi ønsket oss jo 
veldig til Houston si-
den familien min har 
en tilknytting her. Eve-
lyn, bestemoren min, 
ble født i Galveston. 
Hennes far var kaptein 
og bodde en periode i 
samme området som 
vi bor i nå, før han tok 
med seg familien hjem 
igjen til Tvedestrand. 
Det at vi også har fått 
en datter her har vært 
både spesielt og fi nt. 
Vår datter Evelyn Sofi e 
er selvsagt oppkalt et-

ter bestemoren som ble født her nesten nøyaktig 90 år tidligere.

- Hvordan har det vært for dere å jobbe i Sjømannskirken?
Robert tar ordet først.
- Det har vært en fi n blanding av oppgaver jeg kjenner fra før og 
nye utfordringer. Det å få gå på båtbesøk har vært veldig givende. 
Dette er helt nytt i forhold til det jeg har gjort, og det har alltid 
vært gøy å komme på båt. Sjøfolkene tar veldig godt imot oss og 
er alltid positive når vi kommer. Samtidig er det trygt og fi nt å få 
jobbe med presteoppgaver som ligner de jeg har hatt i Norge. Det 
å få jobbe med barn og unge er alltid fi nt, og er en del av jobben 
her jeg setter stor pris på. Jeg har også vært heldig og fått reise en 
del i jobbsammenheng. Vi har blant annet vært i New York med 
konfi rmanter, møtt studenter og militært ansatte i Wichita Falls 
og ved andre militære forlegninger, samt reist jevnlig til New Or-
leans for å ha gudstjenester og andre kirkelige handlinger. 
Ann-Katrin er enig i at det har vært fi ne år i Houston.
- Jeg har fått gjøre helt andre ting enn det jeg gjorde i min forrige 
jobb som lærer. Det har vært utviklende å gjøre andre ting i noen 
år. Jeg opplever også at møtene både på og utenfor kirken er det 
viktigste jeg sitter igjen med etter å ha hatt denne jobben. 

- Hva synes dere om byen Houston da?
- Det har vært trygt og godt å bo her på kirken. Her er både gode 
naboer og herlige besøkende. Vi har også opplevd Houston som 
en oversiktlig og fi n by å bo i. Vi fant fort ut av veisystemene, og 

Familien Knudsen gjør seg klar for Texasdag

Ann-Katrin disker opp med nydelige re-
ker før en av våre mange rekefester
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-Vi er utrolig takknemlige for disse årene vi har hatt ved Sjø-
mannskirken i Houston. Takknemlige overfor stab som vi har 
bodd og jobbet så tett på, og takknemlige overfor alle menneske-
ne som kommer til kirken – takknemlig for alle vennskap og fel-
lesskap. Det har vært en fantastisk fl ott tid, og vi ser Guds fi nger 
i det at vi havnet her. Dette har vært en gave og en velsignelse for 
familien vår.
På vegne av Texas Nytt vil jeg takke både Ann-Katrin og Robert 
for alt de har fått bety for Sjømannskirken i Houston, og ønsker 
de alt godt i det som ligger foran. For å si det som Robert selv ville 
sagt det: «Dere er awsome!»

Portrett

Lett Sudoku

 3 2   9   7

 1  3    5 8

5 8 7    6   

8 2   6  1 4  

7 4 6      2

1 5  4   9  6

     8 7 6 4

  5  9  8   

4  8 1    2  

Andrea Marie er fl ink medhjelper un-
der gudstjenester og arrangementer 
(Foto: Nicolay Hoven)

Her er Robert i sitt rette element når han holder andakt under 
Familiedag i Katy

Evelyn Sofi e ble døpt på Sjømannskirken med sine gode fad-
dere Øystein og Åse Marie

det har vært overraskende lett å bli kjent. Byen har mange fl otte 
opplevelser å by på, så vi har vært svært glade for å få bo i Hous-
ton. Det har også vært fl ott å se hvor knyttet folk blir til Sjømanns-
kirken her. Det å få være en del av dette og kunne bety noe for folk 
som kommer hit har vært veldig givende for oss begge.

- Har dere noen ønsker for Sjømannskirken i Houston etter at 
dere har reist?
- Vi håper selvsagt at det raskt kommer ut noen nye ansatte slik 
at staben fort blir fulltallig igjen. Så håper vi at kirken fortsatt vil 
ha så mange fl otte frivillige. Uten dem hadde vi ikke på langt nær 
fått til såpass mye som vi gjør. En bekymrer seg alltid når gode 
venner av kirken reiser fra byen, men så kommer det fl otte nye 
mennesker til kirken som engasjerer seg – pluss at vi har en fe-
nomenal fastboende koloni. Sammen bidrar alle til at vi har en fi n 

kirke og møteplass for 
skandinaver her i byen. 

- Kommer dere tilbake 
da?
- Ja, det gjør vi helt 
klart. Når og i hvilken 
funksjon er vanskelig 
å si, men når jentene 
blir litt større, må vi 
tilbake og vise Evelyn 
Sofi e hvor hun er født, 
og Andrea Marie hvor 
hun bodde mange av 
barneårene. Kanskje et 
sommervikariat? Uan-
sett hva så gleder vi oss 
nesten allerede til å ta 
turen tilbake.

Intervjuet nærmer seg 
slutten, men Robert må 
i kjent stil få presisert 
noe før vi avslutter.
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Skrevet av: Terje Odden
Portrett

Stavanger neste!
Det er oppbruddsstemning på sjømannskirka i Houston i vår. 
Halvparten av familiene som bor og jobber der, er på vei hjem 
til Norge i løpet av våren/sommeren. De første som forsvin-
ner, er daglig leder og sjømannsprest Torhild Viste, sammen 
med sin mann Gene og det nyeste familiemedlemmet; corgien 
Tobias. Allerede i slutten av mai setter de seg i bilen og kjø-
rer opp til Boston, for deretter å fl y til Oslo via Island, før de 
til slutt ender opp i Stavanger, der Torhild har fått ny jobb. I 
slutten av mars slo vi oss ned på terrassen deres for å høre litt 
om hvordan de hadde opplevd Houston i løpet av de tre siste 
årene, og hva de trodde framtida ville by på.

Stua var allerede full av esker, og pakkingen var godt i gang, 
siden det bare var noen korte uker til fl yttelasset skulle gå. Gene 
hadde derfor ikke ro til å sitte så mye ned med oss, men noen 
spørsmål fi kk vi inn før han måtte løpe videre. 

Jeg begynte med å spørre hvordan de havnet i Houston?

Torhild forteller først at etter de giftet seg i 2014 i Norge, rei-
ste Gene tilbake til USA for å jobbe mens hun søkte Greencard. 
Hun fi kk et ettårs-engasjement («Chaplain resident») på et sy-
kehus i St. Paul, Minnesota, men på grunn av forsinkelser fi kk 
hun ikke startet på dette før i 2015. Det var en blanding av ut-
danning og jobbing, så etter endt tid i 2016 måtte hun uansett 
fi nne seg en annen jobb. Gene hadde samtidig begynt å søke 
jobber, og det så lenge ut som Washington, D.C. skulle bli de-
res neste oppholdssted. Torhild hadde lenge hatt et ønske om 
å jobbe innen sjømannskirka, og abonnerte på nyhetsmaile-
ne med ledige stillinger. Uten å ha tenkt spesielt på Houston 
på forhånd, så hun annonsen om ledig kapellan-stilling der, 
og bestemte seg for å søke. Samme dag som hun sendte inn 
søknaden, så hun utlysningen for daglig leder-stillingen etter 
at Arnfi nn Eng hadde bestemt seg for å slutte. Hun søkte da 
umiddelbart på den, da det var en enda mer passende stilling ut 
fra erfaring og kvalifi kasjoner. Gene, som er software-ingeniør, 
hadde mer fl eksibilitet i hvor han kunne få jobb, så da tilbudet 
kom, bestemte de seg raskt for å fl ytte til Houston.

Ansettelsesprosessen i sjømannskirka tar ofte lang tid. Mange 
har 3-4 måneders oppsigelse, og det å få visum til USA er heller 
ikke noe som ordnes over natta. Torhild var imidlertid allerede i 
USA med arbeidstillatelse, hun hadde avsluttet sitt «residency» 
i Minnesota, så hun var klar til å begynne på kort varsel. Hun 
husker derfor at hun hadde en følelse av å komme for tidlig, 
nesten som når du kommer i et selskap før vertskapet har hatt 
tid til å dekke bordet og ta på seg fi nklærne … Samtidig var In-
grid Sørhus, som hadde vært kirkas faste kontorhjelp i mange 
år, i ferd med å avslutte sitt engasjement, så det føltes nok litt 
overveldende i starten for en nyansatt, som heller ikke hadde 
erfaring fra sjømannskirkearbeid tidligere. Men det gikk fort 
over, og etter hvert som folk kom tilbake fra ferie, og Robert 
med familie ankom for å begynne i kapellan-jobben, ble nok 
Torhild tryggere på at hun hadde gjort et riktig valg.

Dette er snart tre år siden, så det er naturlig å spørre hvordan 
hun synes det har gått, og hva hun husker best fra oppholdet i 
Houston?

«Det er så mange ting», kommer det kjapt. «Både jobbinnhol-
det, menneskene jeg har møtt, og ikke minst kollegaene jeg har 
hatt, har gjort dette til tre fi ne år. Det er nesten litt dumt å slutte 
nå, for det er vel først det siste året jeg føler at jeg har kommet 
ordentlig inn i jobben, og synes at ting glir litt mer av seg selv. 
Vi har brukt mye tid på å organisere arbeidet, så selv om jeg er 
ansvarlig for den overordnede driften her på kirka, har alle sine 
ansvarsområder som de skal følge opp. Samtidig er vi blitt fl in-
kere til å defi nere «mini-prosjekter» der en person har hoved-
ansvaret, men der andre hjelper til etter behov. Dette har i hvert 
fall gjort min hverdag mer oversiktlig, og ut fra tilbakemeldin-
gene jeg får, tror jeg også dette er noe de andre setter pris på.»

«Min jobb kan egentlig deles i tre. Jeg er administrator og leder, 
jeg er sjømannsprest, men jeg er også en sjømannskirke-ansatt 
som alle de andre. De to første tar nok mest av min tid, og jeg 
skulle nok ønske at jeg kunne bruke mer tid på å være den siste. 
Det å stå i døra og ønske gjestene velkommen, koke kaff e og ser-
vere vafl er, er jo grunnfjellet i sjømannskirkas arbeid! I tillegg 
til skipsbesøk, naturligvis. Heldigvis fi kk jeg gjort en del av det-
te i noen sommermåneder, men jeg skulle ønske jeg hadde mer 
tid til det ellers i året også. Men jeg trives jo med å være prest, 
og også i rollen som administrator. Dette er jo en liten bedrift, 
og koordineringen med hovedkontoret i Bergen er viktig, sam-
tidig som drift og økonomi skal planlegges og følges opp. Så da 
er det vel bare å innse at tida ikke strekker til til alt. Ellers synes 
jeg at noe av det aller kjekkeste med å jobbe på sjømannskirka 
er å få møte så mange ulike mennesker. Sjømannskirkas lave 
terskel gjør at vi som arbeider her opplever oss veldig godt tatt 
imot i så mange sammenhenger.»

Gene har tatt fri fra pakkingen noen minutter, så jeg spør hvor-
dan han har opplevd det å bo så tett på den norske kolonien i 
Pasadena? 

Svaret er at det har vært ganske problemfritt. Som den eneste 
ektefellen på tunet har han ikke hatt noen fast stilling der, men 
har stilt opp som frivillig når han har kunnet. Han forstår litt 
norsk; ikke nok til å følge en samtale eller en hel gudstjeneste, 
men han oppfatter allikevel mye av innholdet. Torhild skyter 
inn at for hennes del har det vært greit at han har hatt sin jobb 
utenfor sjømannskirka, da hun tror det lett kunne blitt for mye 
hvis de både skulle leve og jobbe sammen, i tillegg til at hun 
da ville vært hans sjef på jobb. Gene har i perioder reist mye i 
jobben, og i tillegg har han stort sett hatt ordnet arbeidsuke fra 
mandag til fredag. De har derfor ikke hatt så mye fritid sammen 
som de kunne ønske seg, men det håper de bedrer seg når de nå 
fl ytter til Norge.

På spørsmålet om det er noe de har savnet, er svaret ganske 
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Portrett

samstemming: Familie og venner! Gene er en utmerket og ivrig 
kokk, noe boforholdene og kjøkkenet har satt en liten begrens-
ning for. Så han ser også fram til å fl ytte til en leilighet der de 
kan invitere familie og venner til gode måltider og samtaler.

Under samtalen vår har også det nyeste familiemedlemmet gitt 
seg tilkjenne. Selv om han ikke sier så mye, krever han absolutt 
litt oppmerksomhet mens vi sitter der. Tobias er en corgie valp, 
eller en Pembroke Welsh corgi som det offi  sielt heter, og han 
ble inkludert i familien rundt nyttår. Gene har hatt tre corgier 
før, og de begynte å snakke om å skaff e seg hund i fjor. Det var 
imidlertid 18 måneders ventetid på denne hunderasen, så de 
hadde ikke forventet at det skulle skje nå. Men før jul ringte 
oppdretteren og sa at en familie hadde trukket seg av forskjellig 
årsaker, så nå kunne de få en valp hvis de ville. Torhild var nok 
den som var mest skeptisk, men de dro opp til Austin rett etter 
nyttår for å besøke oppdretteren og se på valpekullet, og da de 
reiste hjem igjen, var Tobias med på lasset. Så nå jobbes det 
hardt for å gjøre alt klart for hans reise til Norge; det er mye 
som skal ordnes av vaksiner, papirer og ikke minst få riktig chip 
for EU. 

Så det leder naturlig til neste spørsmål: Hva skal de gjøre i Nor-
ge?

Torhild forteller at dette også kom litt brått på (aner vi en trend 
her?). Hennes mor som bor i Stavanger-området, begynner å 
bli gammel og har sviktende helse. Så ble stillingen som sok-
neprest i Bekkefaret menighet utlyst like før jul, og før januar 

var ute hadde hun fått tilbud om, og 
akseptert jobben. Som sokneprest har 
hun ikke personalansvar for de an-
dre ansatte, men er åndelig leder for 
arbeidet der. Så hun håper hun får 
mer tid til å være «bare» prest, sam-
tidig som det skjer veldig mye nytt i 
Stavanger de neste årene. De har et 
fl erkulturelt miljø, mange spennende 
samarbeidsprosjekter samlet under 
prosjektet «Kirken i Stavanger mot 
2020», og det er mye nytenkning hun 
håper å kunne bidra til gjennom sin 
erfaring gjennom de siste 20 år. Gene 
har allerede fått oppholdstillatelse, og 
har begynt å søke på jobber. Uten at 
han kan si noe konkret, er det allerede 
noen  lovende prospekter på gang. Fis-
king er hans store hobby, så han ble ty-
delig inspirert da Torhilds familie som 
var på besøk i jula, kunne fortelle om 
gode fi skemuligheter i området. Når 
jeg spør om de har noen tidshorisont 
på hvor lenge de vil bli i Norge, ser de 
begge litt overrasket ut, før de sier i 

kor: Det er for alltid! Ikke nødvendigvis i Stavanger; som prest 
må man jo være forberedt på å fl ytte på seg, men at Norge blir 
deres nye hjemland, er begge sikre på. 

Gene går tilbake til pakkingen, og siden det har vært mye jobb-
prat så langt, spør jeg Torhild hva hun liker å gjøre på fritida?

«Koreansk drama», kommer det kjapt uten tegn til ironi. Hun 
må gjenta det et par ganger før jeg er sikker på at jeg hører rik-
tig, og det ligger et spørsmål i lufta, men hun kommer meg i 
forkjøpet: «Dette er noe jeg har lært av Gene. Han hadde inter-
essert seg for koreanske tv-dramaer, mest som et motstykke til 
Hollywoods glamour og overfl adiske, masseproduserte fi lmer. 
Språket er ikke noe problem siden alt er tekstet, noe vi nord-
menn uansett er vant med. Så når vi sitter ned en kveld og skal 
slappe av, er det ofte koreansk drama som står på menyen».  I 
tillegg sier hun at de liker å spille kort eller andre spill, nyte 
Genes gastronomiske ferdigheter, gå på turer og svømme. Tor-
hild er også veldig interessert i sang og musikk, og skyter inn at 
hun satte veldig pris på å få være med og synge sammen med 
«Filip and the Late Bloomers», som er blitt et slags husband på 
kirka. I tillegg har hun som mål å lese mer, men det var dette 
med tida, da. 

Begge vil tenke tilbake på tida i Houston med glede, ikke minst 
på grunn av alle hyggelige mennesker og kollegaer de har møtt. 
Men de ser fram til å begynne et nytt liv som ektefeller i Norge, 
nå også med et fi rbent familiemedlem som selskap. Vi ønsker 
dem lykke til og alt godt framover!
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Maria Thomsen og Gjermund Birkeli ble 
viet i Sjømannskirken i Houston, fredag 
1. mars 2019 av sjømannsprest Torhild 
Viste.
Døtrene Sara og Leah var brudepiker.

Konfi rmanter 2019
Bak f.v. Pia Kanutte Liseth Ekeberg, Kari Tindlund Marques, Ingrid Tindlund Mar-
ques, Adrian Nikolai Hahn-Vadstein, Theodore Gjelsvik Tiller og trosopplærer med 
musikkansvar Ingrid Margrete Winter-Hjelm. 
Foran f.v. Noah Lønnebotten- Pedersen, Emma Eline Levett, Nicolay Langkaas, kapel-
lan Robert Knudsen, Osmo Antero Hänninen og Mari Lindfl aten.

Glimt fra 
kirkeboken

Info

Vigsel/Konfi rmasjon

Informasjon fra Sjømannskirken
Årsmøte 24. mars ble avholdt med 19 medlemmer til stede, og Lars Petter Sandsdalen ble gjenvalgt som medlem av kirkestyret 
for to år til. Kirkestyret vil konstituere seg selv på neste kirkestyremøte. Kirkestyret består av tre valgte fra Houston, dette er for 
det neste året: Lars Petter Sandsdalen, Kari Anne Lien og Tone Lofstad. I tillegg er Ørnulf Steen, Jan Tommy Fosse og Hein Anders 
Kvalheim med i styret, samt daglig leder. 

Besøk på Sjømannskirken i sommer: 

Birgitte og Audun Haga besøker Houston igjen! Audun vil ha gudstjeneste 16. juni, og de ønsker å treff e så mange gamle kjente 
som mulig. Det er i skrivende stund usikkert om alle barna blir med.

Det blir gjensyn med Elisabeth og Arnfi nn Eng helgene 13.-14. juli og 20.-21. juli! Kom og hils på familien som er tilbake i Hous-
ton på ferie og som sommervikarer disse helgene. 

27.-28. juli og 3.-4. august kan alle som kommer bli kjent med musiker Kristin Leite, hun er til vanlig daglig leder for Institutt for 
Sjelesorg på Modum Bad.

Redigert av: Terje Odden

Trenger du å få tak i en prest i sommer, ring: Beredskapstelefonen 
til Sjømannskirken i Norge: + 47 95 11 91 81. 
Trenger du å få tak i noen ved Sjømannskirken i Houston, ring 
vakttelefonen +1 (832) 260-4271.
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Skrevet av: Øystein Lima Braut
Havn

Besøk på kirken fra Rem Saltire

og vafl er på kirken. En ukes tid senere tok dermed Rolf og Sjø-
mannskirken med seg ni av mannskapet i retning Houston. Med 
på turen var sju bulgarere og to nordmenn. Først gikk ferden til 
Sjømannskirken der de fi kk servert både vafl er, kaker og kaff e. De 
fi kk også en liten omvisning, før turen gikk ned til NASA.
Før i tiden hadde Sjømannskirken i Houston en kirkebuss. Den 
gikk nesten daglig opp og ned til havnen for å hente og bringe sjø-
folk til kirken. Tidene har imidlertid forandret seg, og kirkebuss 
er en saga blott. Båtene er mer presset på tid når de ligger i havn, 
og dermed har vi færre sjøfolk som kommer på besøk. Da er det 
selvsagt ekstra hyggelig de gangene det skjer. Vi håper at det også 
i fremtiden vil være mulig for sjøfolk å komme hit til kirken, og vi 
tar gjerne en prat for å se hva vi kan gjøre for å få dette til.

Det var første besøk på en sjømannskirke for bulgarerne på 
skipet

Hele gjengen samlet foran kirken sammen med dagens vertinne 
Ingrid Margrete

I begynnelsen av mars i år kom Rem Saltire til Port Arthur, ikke 
så langt fra Beaumont øst i Texas. Det er ikke alltid så lett for 
Sjømannskirken å vite når nye båter kommer til området rundt 
Houston. Da er det godt å ha gode samarbeidspartnere som 
Rolf Andersen, skipshandler i Wrist Ship Supply.  Han har et 
svært nettverk av båter og folk han kjenner og er fl ink til å gi oss 
beskjed når det kommer et nytt skip med nordmenn til områ-
det. Det var han som denne gangen tipset oss om at det var en 
ny båt med nordmenn i området. 
Båten var i Port Arthur i påvente av et større seismikkoppdrag i 
Mexicogolfen der de skulle bidra. 
I påvente av dette var ikke dagene altfor travle, så kaptein Glenn 
Gaasø sa det passet fi nt med et besøk fra Sjømannskirken. Kap-

teinen hadde al-
lerede før besøket 
ymtet frempå at det 
kanskje var noen av 
mannskapet som 
kunne tenke seg å 
besøke NASA. Da vi 
kom om bord på bå-
ten, viste det seg at 
Rolf Andersen alle-
rede hadde sagt han 
kunne stille med 
en bil. Sjømanns-
kirken kunne ikke 
være dårligere og 
sa at de også kun-
ne stille med en bil 
hvis det trengtes. 
Forutsetningen var 
at de måtte kom-
me innom på kaff e 

Ingrid Margrete Winter-Hjelm bød 
på kaff e og kaker da gjengen fra Rem     
Saltire besøkte kirken

Rem Saltire
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Redigert av: Terje Odden
Siden sist

Rekefest

Elev i praksis
I uke 11 og 12 denne våren var Mathias Heggland, 16 år, i praksis ved Sjø-
mannskirken i Houston. Mathias går til vanlig på linjen «Service og samferd-
sel» ved Os videregående skole. I løpet av praksisperioden var Mathias med 
på hjemmebesøk, han hadde såkalt lesevakt på kirken både i ukedagene og en 
lørdagsvakt, han hjalp til med å planlegge og gjennomføre en gudstjeneste, 
samt at han var med på Familiedag i Katy. Med seg til Houston hadde han sin 
gode støttespiller Michelle Aasen, samt sin familie. Vi takker Mathias for den 
gode innsatsen og ønsker ham lykke til videre med skoleåret og sin utdannelse. 

Den 22. februar ble det igjen arrangert rekefest 
ved Sjømannskirken i Houston. En fl ott kveld med 
nydelige reker og upåklagelig underholdning. Egil 
Berger stilte som vanlig opp med trekkspill og fl ott 
musikk – i tillegg deltok Sjømannskirkekoret under 
direksjon av Ingrid Margrete Winter-Hjelm. Rekene 
blir selvfølgelig servert på «norsk vis» - altså på loff  
med majones og alt av tilbehør. Bare å glede seg til 
høstens rekefest – følg med i våre nyhetskanaler for 
dato. Den vil du nemlig ikke gå glipp av. 
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Seniorlunsj
Den 21. mars var det tid 
for Seniorlunsj. En trivelig 
dag med sang, underhold-
ning og god mat. Egil og 
Kaarina Berger deltok 
med musikk og sang, Astri 
Mosvold leste dikt og delte 
noen ord til ettertanke, og 
Berit Aagard Pace holdt et 
spennende foredrag om de 
mange ulike markblomster 
du fi nner i Texas. 

Camp Sjømannskirken

Lørdag den 30. mars til søndag 31. mars ble 
årets «Camp Sjømannskirken» arrangert. 
Man kunne velge mellom å sove ute i telt eller 
RV – eller inne i kirken. Og de over 50 delta-
kerne fordelte seg ganske jevnt på inne- og 
utemulighetene. Campen begynte med noen 
morsomme aktiviteter for å sørge for at alle 
ble enda litt bedre kjent. Deretter ble det tent 
opp i bålpannen – og alle samlet seg til såkalt 
«leirbål» hvor hver familie hadde forberedt et 
underholdningsinnslag eller en lek. Etter mye 
lek og moro var alle klar for mat – tortillalef-
sepizza forberedt på bålpanne, med s’mores 
som dessert. Det begynte også å bli mørkt og 
derfor på sin plass å hente frem glow-sticks. 
Tweens-gjengen gikk for å ha en egen samling, 
og for resten av gjengen ble det nattkino. Selv 
om vinden herjet godt med teltdukene, tok det 
ikke lang tid før det ble ro i leiren. 
Søndag morgen var det frokost og deretter gudstjenesteverksted og barna 
delte seg i grupper. Noen lagde alterbord, kors og takknemlighetstre som 
skulle brukes i bønnevandringen, noen pyntet kirken med blomster, og an-
dre forberedte seg på å medvirke under gudstjenesten med å tenne lys, lese 
tekst og dramatisere søndagens evangeliefortelling. En utrolig fl ott helg på 
Sjømannskirken – en stor takk til alle «camperne» som tok turen.
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Golfturnering

Med tilnærmet norske temperaturer i luften gikk Sjømanns-
kirkens årlige golfturnering av stabelen den 1. april. Golftur-
neringen er den 33. av sitt slag og ble ledet med stø hånd av 
vår egen Trygve Winter-Hjelm, med god hjelp fra frivillige 
og stab. På golfbanen kunne man denne dagen fi nne rundt 70 
spillere. ExxonMobil stilte med imponerende ni lag, Equinor 
og DNB stilte begge med to lag hver, samt at Scandrill, Ma-
rinetrans, Aker Solutions, Framo og 
Innovasjon Norge alle stilte med ett 
lag hver. I tillegg hadde man også et 
lag bestående av enkeltspillere. 
Etter at alle lagene hadde fått spilt 
igjennom 18 hull, møttes man inne 
for å spise en bedre middag sponset 
av Equinor, det ble også avholdt 
loddtrekning med fl otte premier og 
utdeling av trofeer til vinnerlagene. 
Det var mange dyktige lag og spil-
lere, men til slutt var det altså laget 
fra Innovasjon Norge som gikk av 
med seieren. Andreplassen fi kk Ma-
rinetrans og på tredjeplass hadde vi 
laget fra Scandrill. 
En stor takk til alle bedriftene, 
deltakerne og dere frivillige som 
gjorde dette til en fantastisk dag på 
golfbanen.  

(foto: Live Aamo, studentpraktikant 
ved generalkonsulatet)
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Onsdagsforum

Katy

Den 3.april var Onsdagsforum på en spennende utfl ukt til BAPS 
Shri Swaminarayan Mandir – et hinduistisk tempel i Staff ord, 
Texas. Her ble deltakerne vist rundt og fi kk overvære en religiøs 
seremoni. Flere spiste også lunsj sammen på området og handlet 
i templets lille butikk. Det var en veldig fi n dag. Onsdagforum 
arrangeres i samråd mellom stab og frivillige ved Sjømannskir-
ken i Houston. Det er åpent for alle og de møtes gjerne en ons-
dag i måneden, enten til trivelige samlinger på Sjømannskirken 
eller så reiser de på ekskursjoner til museer, gallerier og andre 
kulturelle møteplasser. 

I tillegg til å ha morsomme aktiviteter for små og store 
på Sjømannskirken, har vi også møteplasser i Katy. Der 
arrangerer vi «Familiedag i Katy (0-10 år)» annenhver 
tirsdag etter skoletid og «Tweens» (10-13 år) en fredag 
i måneden på kveldstid. På Familiedag i Katy møtes vi i 
leide lokaler i Katy til pizza, bibelfortelling og mange mor-
somme aktiviteter – hver samling har sitt eget tema, pluss 
at det er satt av masse tid til fri lek. På Tweens møtes man 
gjerne i private hjem til lek, spill, quiz, pizza og mye moro 
- av og til reiser man også ut og gjør noe gøy sammen, 
bowling for eksempel.

Vil du vite mer om Familiedag i Katy eller Tweens? Eller 
savner du en møteplass nærmere der du og din familie bor? Ta kontakt med 
oss på Sjømannskirken.
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Konfi rmasjon

Den 7. april var det tid for konfi rmasjonsgudstjeneste, og kirken fyltes med festkledde for-
eldre, søsken, faddere, venner og bekjente. Trosopplærer med musikkansvar Ingrid Margrete 
og kapellan Robert, som begge har fulgt konfi rmantene siden september i fjor, ledet guds-
tjenesten og ba for den enkelte konfi rmant for deres liv og fremtid. Sjømannsprest Torhild, 
som også var konfi rmantprest i den tiden da Robert var i foreldrepermisjon, medvirket under 
gudstjenesten og kom med en varm hilsen til konfi rmantene og ønsket dem Guds velsignelse 
og det beste for tiden fremover. 
Under konfi rmasjonsgudstjenesten medvirket også Marie Dalset Gulstad og Nora Lindfl aten, 
de har begge vært på lederkurs på Sjømannskirken i Houston og har vært konfi rmantledere 
for årets konfi rmantkull. Ungdomslederne leste tekst, minnet konfi rmantene om innholdet i 
dåpen og tente lys for den enkelte konfi rmant i det de ble bedt for. Det har vært en kjempefi n 
konfi rmanttid, et høydepunkt var leiren som du kan lese mer om på side 23 – man kan også 
fi nne fullstendig liste over årets konfi rmanter på side 12. Vi oppfordrer alle til å ha våre kon-
fi rmanter med i tanker og bønner. De er tross alt «awesome». 
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Minst en gang i måneden har vi såkalt 
Supersøndag på Sjømannskirken i 
Houston. Vi begynner med å feire en 
morsom familiegudstjeneste for store 
og små, deretter blir det nydelig grill-
mat før vi går i gang med morsomme 
aktiviteter. Dette vårhalvåret har vi 
hatt spennende aktiviteter som jule-
trefest, bruskasseklatring, karneval 
med skattejakt, påsketur på fjellet og 
mye, mye mer. Vel møtt til Sommerav-
slutning den 26. mai, med crawfi sh og 
poolparty.  
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Skrevet av: Øystein Lima Braut
Bedrift

Dåp av Scan Titan
Det å jobbe på Sjømannskir-
ken i Houston fører med seg 
mange spennende opplevel-
ser, og noen av disse er opp-
levelser en aldri hadde sett 
for seg før en reiste til Texas. 
Så da Paul Martin Mosvold, 
President og COO i Scandrill, 
inviterte oss til å overvære 
dåpen av deres nye borerigg 
Scan Titan, svarte vi raskt 
ja. Tidlig i mars satte derfor 
Robert Knudsen og Øystein 
Lima Braut fra Sjømannskir-
ken seg i bilen for å kjøre til 
Tyler, nordøst i Texas, hvor 
Scandrill har bygget Scan Ti-
tan.
Scandrill ble etablert av Martin Mosvold i 1977. I 
1980 fl yttet både familien og selskapet til Hous-
ton for å drive en rigg i Mexicogulfen. På midt-
en av 80-tallet fl yttet virksomheten onshore, og 
de begynte å bygge og drive rigger på land. Pr. 
i dag driver Scandrill ni borerigger i vest-Texas 
og sju i Permian-bassenget øst i Texas. Firmaet 
har omtrent 400 ansatte, som driver riggene 24 
timer i døgnet, 365 dager i året. Det er nå Paul 
M. Mosvold som leder familieselskapet. Han har 
jobbet der i 23 år, og har gått gradene. Han jobbet 
ett år som Roughneck i ungdommen. Senere job-
bet han i salg i mange år, før han tok over ledel-
sen av fi rmaet for fem år siden. Hans bror Torrey 
Mosvold er ansvarlig for salg. 
Da vi ankom Scandrills verksted i Tyler, var al-

lerede mange gjester an-
kommet. Scandrill hadde 
invitert både de som har 
bygget riggen, de som 
skal jobbe på den, leve-
randører og folk fra fi r-
maet som eier oljefeltet 
der riggen skal bore etter 
olje. Vi ble alle, som seg 
hør og bør i Texas, ser-
vert fortreff elig BBQ til 
lunsj. Jeg måtte spørre 
Paul Mosvold hvorfor de 
døper riggene og steller 
i stand et slikt stort sel-
skap.

- Ja det er et godt spørsmål. Vi er de eneste i bransjen som gjør 
dette. Det er imidlertid helt vanlig å døpe nye skip, også skip 
som borer etter olje. Vi har tatt med oss denne tradisjonen over 
i riggbransjen, og alle våre rigger blir døpt. For oss er dette helt 
naturlig, og vi opplever også at våre ansatte liker det. Mange av 
de som jobber som Roughnecks hos oss er religiøse, og mange 
av arbeidsskiftene star-
ter dagen med bønn. Det 
å jobbe på borerigger er 
ikke en helt ufarlig jobb, 
og mange setter pris på at 
riggene er døpt og velsig-
net før de settes i drift.
Etter lunsjen får vi alle 
muligheten til å gå rundt 

Sjømannskirken var representert under dåpen

Pastor Hans Meinardus fra Frontier Camp ber for Scan Titan

Dåpsfl asken, mens den 
ennå var hel

Scan Titan (foto Benjamin Naber)
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Bedrift
på riggen og ta 
den nærmere i 
øyesyn. Alle de 
som skal jobbe 
på riggen var 
også tilgjengelige 
for spørsmål, og 
var tydelig stolt 
over å vise frem 
den topp moder-
ne riggen. For to 
kirkeansatte var 
det mye nytt, og 
mye spennende 
å lære om olje-
boring på land. 
Det var også 
mange som be-
nyttet anlednin-
gen til å skryte 
av Scandrill som 
arbeidsgiver. De 
opplevde å bli 
godt tatt vare 
på. En av de som 
hadde familie dro 

frem at Scandrill sponset barn av ansatte med Summer Camp 
på Frontier Camp. Familien Mosvold er en viktig støttespiller 
for Frontier Camp, og leirstedet ble også benyttet til familieleir 
av Sjømannskirken i fl ere år. Det ble også trukket frem at Scan-
drill har lavt sykefravær og få ulykker sammenlignet med an-
dre tilsvarende fi rma. Arbeidslederen på Scan Titan ble trukket 
frem i talen Paul Mosvold hadde før dåpen. Han har gått ni år 
uten «incidents» på sin rigg, 
altså ulykker der ansatte har 
blitt skadet, noe som er uvan-
lig bra i bransjen. 
- Hva blir neste prosjekt, nå 
som Scan Titan er fullført?
- Vi holder nå på å bygge vår 
neste rigg som skal hete Scan 
Legacy, som er litt større enn 
Scan Titan og er den første 
riggen som delvis vil gå på 
strøm. Batterikomponenten 
som bygges for oss av Cater-
pillar, vil bli den første i sitt 
slag. Vi regner med å spare 
25% drivstoff  på denne må-
ten. Verden trenger fortsatt 
petroleumsprodukter, vi må 
bare forsøke å produsere det 
så miljøvennlig som mulig.
Etter omvisningen på riggen 
var det tid for selve dåpen. 
Det var først taler fra både 
ansatte i Scandrill og repre-
sentanter fra leverandører 
og eierne av oljefeltet der 

riggen skal brukes. Familie og samarbeid var viktige stikkord 
i fl ere av talene. Hele arrangementet føltes litt som et familie-
arrangement, noe som jo passer bra når det er snakk om en 
dåp. Før selve dåpen velsignet og ba pastor Hans Meinardus 

fra Frontier Camp for både rigg 
og de ansatte som skulle jobbe 
der. Dåpen ble utført på sam-
me vis som når en døper en båt. 
President & CEO James Archer 
fra KJ Energy utførte sammen 
med sin kone Lois Archer selve 
handlingen.
-Kan du til slutt si litt om ditt 
og familien Mosvolds forhold til 
Sjømannskirken i Houston?
-Sjømannskirken har vært et 
hjem ute i mange år for hele fa-
milien vår. Jeg er selv gift der og 
alle tre barna er døpt der. Selv 
har jeg ledet kirkerådet og vært 
20 år i komiteen for golfturne-
ringen. Sjømannskirken er uten 
tvil viktig for oss.
Vi i Sjømannskirken vil takke 
for muligheten til å overvære 
dåpen i Tyler. Det var en fl ott 
opplevelse, og et minne vi vil ha 
med oss resten av livet. 

Astrid Mosvold, mor til Paul og Torrey, og et av barnebarna

Paul Mosvold viser besøkende rundt på Scan Titan

Senior Vice President i Scandrill Torrey 
Mosvold
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gaver og kapasiteter 
de kan stille med i 
en krisesituasjon.   
Equinor har også 
en samarbeidsav-
tale med Avidem, 
en stiftelse som 
tilbyr både trening 
og oppfølging av 
mennesker i kri-
se. Stiftelsen har et 
globalt nettverk av 
medlemmer som 
kan rykke ut på kort 
varsel. Avidem var 
også med på møtet.
Under en hygge-
lig lunsj gikk pra-
ten lett, og vi ble 
litt bedre kjent. 
At mennesker har 
truff et hverandre og 
kjenner hverandre 
har vist seg å være 

en styrke i en krisesituasjon. Kommunikasjon og samhandling 
mellom mennesker er både enkelt og vanskelig, og alltid sen-
tralt i en krisesituasjon. Det vil alltid være lettere å ta kontakt 
med noen man har truff et eller snakket med før. 
En liten oppfordring til slutt. Alle kan vi bidra når mennesker er 
i små og store kriser. Våg å bry deg! 

Equinor har akti-
vitet og prosjekter 
spredt over hele 
verden. De har 
gjennom mange år 
arbeidet målrettet 
med beredskap 
mot uønskede 
hendelser, og har 
erfaring fra fl ere 
kritiske hendelser. 
Selskapet har en 
solid organisasjon 
for å sikre håndte-
ring og ledelse av 
en krisesituasjon 
både operativt og 
strategisk. Det 
brukes store res-
surser på å sikre 
mennesker, miljø, 
materielle verdier 
og omdømme (i 
prioritert rekke-
følge).
Sjømannskirken har erfaring og kompetanse på oppfølging av 
mennesker når ulykker og kriser rammer i utlandet og på norsk 
kontinentalsokkel. Sjømannskirkens medarbeidere er spredt 
over store deler av verden og har erfaring i å snu seg raskt rundt 
for å dra ut og møte mennesker i vanskelige situasjoner. 
Equinor har i en årrekke 
hatt en beredskapsavtale 
med Sjømannskirken sen-
tralt. Dette er noe av bak-
grunnen for at deler av sta-
ben ved Sjømannskirken i 
Houston den 20. mars var 
invitert til Equinor sine kon-
torer i CityWest Boulevard 
for et dialogmøte om nett-
opp beredskap.
Equinor stilte med represen-
tanter fra både hovedkonto-
ret i Norge og fra kontoret i 
Houston.   Organisering av 
krisestøtte og krisehåndte-
ring generelt ble presentert i 
tillegg til systemet for «Per-
sonell Emergency Respon-
se». Videre ble Equinors 
ønsker og forventninger til 
støtte ved en krise presen-
tert. Sjømannskirken fortal-
te om hvilke tjenester, opp-

Skrevet av: Trygve Winter-HjelmTanker i
tiden

Besøk hos Equinor
Bedrift

På besøk hos Equinor: Fra venstre sjømannsprest Torhild Viste, Ola Anders Skauby 
som er ansvarlig for Personell Emergency Response hos Equinor, diakonal medarbei-
der Trygve Winter-Hjelm, og sjømannsprest Robert Knudsen
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domslederne leder oss gjennom festkvelden på kirka, og kvel-
den når sitt høydepunkt i musikk-konkurransen Beat for beat. 
Søndag etter gudstjenesten tar vi så mange avskjeder vi rekker, 
før vi haster avgårde til fl yplassen og vender snuten hjemover, 
til vårsol i Texas. 
Takk til alle konfi rmanter og konfi rmantledere for en uforglem-
melig tur! Dere er awesome!

Konfi rmantåret 2019-2020

Lurer du på om du vil konfi rmere deg neste vår? Sjømanns-
kirken tilbyr et fl ott konfi rmasjonsopplegg som går gjennom 
hele året. Ta kontakt med trosopplærer Ingrid Margrete Win-
ter-Hjelm hvis du ønsker å melde deg opp som konfi rmant, 
eller du har spørsmål. Kom også gjerne på informasjonsmøtet 
etter gudstjenesten 22. september, da du vil få masse nyttig 
informasjon om konfi rmantåret.  

22. september  Informasjon til nye konfi rmanter
5.-6. oktober Konfi rmantsamling
2.-3. november Konfi rmantsamling
25.-26. januar Konfi rmantsamling
Februar/mars Konfi rmantleir i New York
28.-29. mars Konfi rmantsamling
19. april  Konfi rmasjon
17. mai  17. mai-feiring på kirka

Skrevet av: Ingrid Margrethe Winter-Hjelm
Ungdom

Konfi rmanttur til New York
Det er siste tors-
dag i februar. Ti 
konfi rmanter, to 
ungdomsledere, en 
kapellan og en mu-
siker setter kursen 
mot New York. I 
koff erten har vi 
pakket varme klær 
og sko, for det er 
meldt kulde og snø 
i The Big Apple. 
Det er tid for årets 
konfi rmantleir på 
Sjømannskirken i 
New York! 
Tre dager fylles til 
randen med pro-
gram. Vi er turister 
og opplever blant 
annet New York 
skyline i nattemør-
ket fra Top of the 
Rock, snøballkrig 
i Central Park, 
shopping på Times 
Square, ettertanke 
på Ground Zero, 
lunsj på Grand 
Central Station, omvisning i FN-bygget og utsikt til Frihetsgu-
dinnen. 
Tilbake på sjømannskirka samles de 40 konfi rmantene fra hele 
USA til undervisning over temaet Vær deg selv – Stå opp for 
andre. De forbereder også gudstjeneste med drama, sang og 
bønner rundt historien om Den barmhjertige samaritan. Ung-
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Skrevet av: Torhild Viste
Info

Program for sommeren/høsten
Faste aktiviteter:  Tirsdager: kl. 16–18 «Familiedag» i Katy med Småbarnstreff  (0-4 år) og EtterSkoletid (5-10 år):  
  14. mai
 Onsdager:  kl. 11 Onsdagsforum: 29. mai
 Fredager:  kl. 19 Tweens (10-13 år): 24. mai

Spesielle aktiviteter OTC-gudstjeneste med kor - 5. mai, kl. 11
  17. mai: Ta kontakt om din bedrift eller skip ønsker besøk på selve dagen
  Nasjonaldagsfeiring på kirken - 18. mai, kl. 13 (se for øvrig program side 34)
  Sommeravslutning - 26. mai, kl. 11. Avskjedsgudstjeneste, crawfi shparty og morsomme 
  aktiviteter for store og små

Normal-åpningstid Onsdag-fredag kl. 12-16
(t.o.m. 3. juni)  Lørdag kl. 10-16, åpen kirke – med risengrynsgrøt fra kl. 12
  Søndag kl. 11-15, gudstjeneste fra kl. 11 med påfølgende kirkelunsj

Sommer-åpningstid Ukedagene: Stengt
(4. juni – 18. august) Lørdag: kl. 10–15, åpen kirke – med risengrynsgrøt fra kl. 12
  Søndag: kl. 11–14, åpen kirke – i tillegg vil det noen søndager være gudstjeneste/
  lekmannsgudstjeneste/»Syng med oss»-arrangement

Sommerens samlinger på kirken med påfølgende servering av vafl er og kaff e
  Søndag 2. juni og 7. juli blir det ingen gudstjenesten, men åpen kirke.
  Pinsedag 9. juni blir det lekmannsgudstjenester ved Øystein Lima Braut og Egil Berger. 
  Søndag 16. juni blir det gudstjeneste ved Audun Haga og Egil Berger.
  Søndag 23. juni og søndag 30. juni inviterer Egil og Kaarina Berger til 
  «Syng med oss»-stund i kirken.
  Søndagene 14. og 21. juli blir det gudstjenester ved Arnfi nn Eng og Egil Berger.
  Søndag 28. juli og 4. august blir det musikkgudstjenester ved Ingrid Margrete 
  Winter-Hjelm og Kristin Leite.

Viktige datoer – Høsten 2019 

  Garasjesalg – august (Følg med på nyhetsmail, facebook og hjemmeside for dato)
  Kick-off  - 8. september, kl. 11 Supersøndag med familiegudstjeneste
  Familiedag i Katy - 10. september (Oppstart)
  Infomøte for konfi rmanter - 22. september
  Lederleir i Los Angeles (15-18 år) – 25.-27. oktober
  Julemarked – 8.-10. november

«Fast givertjeneste»-kampanje
• Prosjektperiode er fra 1. påskedag, 21. april til og med nasjonaldagsfeiringen vår, 18. mai. 

• Mål: Rekruttere 30 nye faste givere til Sjømannskirken i Houston i kampanjeperioden

• NB! Ingen innsamlede penger sendes ut av landet eller til Sjømannskirken sentralt, alle penger som givere gir brukes til det 
beste for Sjømannskirken her i Houston. Det formålet vi samler inn til er: Vedlikehold og nyinvesteringer av bygnings-
masse og uteareal.

• Informasjon om givertjenesten og prosjekter pengene er brukt til vil gis til alle givere. Alle registrer-
te faste givere vil på nyåret få et brev med oversikt over hvilke gaver som er gitt. 

• Vi tilbyr spesiallaget «Texas/Houston-sticker for bil, spesial edition med sølvram-
me» til alle nye givere i kampanjeperioden! Samt du velger deg en av givergavene fra 
Sjømannskirken sentralt: et vaff elhjerte til å ha som adresselapp på bagasjen din, et 
gryteunderlag laget av vafl er eller en Norgeskalender for 2019. Kan du tenke deg å bli 
ny fast giver? Ta kontakt!
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Fra 21. april til 18. mai 
har Sjømannskirken i 
Houston en kampanje for 
å få fl ere faste givere til 
kirken. I den forbindel-
se ønsket vi å ta en prat 
med en av de som allerede 
støtter kirken økonomisk 
hver måned. Inger Russell 
har bodd i Houston i 26 
år nå, og har vært svært 
aktiv i det norske miljøet. 
Hun har jobbet både på 
Sjømannskirken og på det 
norske generalkonsulatet. 
Hun har også vært leder 
av NST (Snorre), aktiv 
i kvinneforeningen og 
norsklærer i regi av NST.
- Hvorfor er Sjømannskir-
ken i Houston viktig for 
deg?
- Sjømannskirken har hatt 
veldig stor betydning for 
meg siden vi fl yttet til Ho-
uston fra New England i 
1992. Vi kjente ingen her 
da vi kom, men det var 
enkelt å fi nne venner og 
et sosialt miljø gjennom 
Sjømannskirken, så det sosiale aspektet har vært viktig; men 
også åndelig har kirken hatt stor verdi for meg. Jeg er gammel 
KFUK-jente, men da jeg kom til Houston var jeg i et religiøst 
ingenmannsland. Påsken 1994 ble et vendepunkt. Under pre-
kenen 1. Påskedag fant Gud meg, og jeg fant tilbake til Ham. En 
fantastisk opplevelse!
Jeg tror kirken betyr mer for mange nordmenn i Houston enn 
det vi tenker over til daglig; ja, jeg vil si kir-
ken har vært krumtappen i den norske kolo-
nien i alle år. Det er en trygghet i forankrin-
gen til kirken og dens ansatte, både sosialt 
og åndelig, enten vi er fastboende eller bare 
bor her en kortere tid. Det føles godt å ha 
en møteplass for store og små anledninger, 
et lite stykke Norge som hjelper oss å føre 
våre norske tradisjoner videre – selv i utlen-
dighet.
- Fortell litt om hvorfor du gir fast til Sjø-
mannskirken hver måned.
- Jeg er jo gift med en amerikaner, og han 
tilhører den episkopale kirken. For ham er 
det helt selvsagt å “pledge” en fast sum i 
støtte til sin kirke i løpet av året, slik svært 
mange amerikanere gjør. Da jeg kom hit 

Skrevet av: Øystein Lima Braut
Givertjeneste

Intervju med fast giver

Inger Russell

til Houston, tenkte jeg 
slik som mange nord-
menn gjør: at kirken 
sikkert får penger fra 
den norske stat. Nå 
vet jeg imidlertid bed-
re. Kirken er avhengig 
av støtte FRA oss her 
i Houston for å kunne 
arbeide FOR oss her i 
Houston!  
Å bidra fast er praktisk 
og oversiktlig, både for 
giver og mottaker. Kir-
ken er en bedrift med 
budsjett og faste utgif-
ter i tillegg til planleg-
ging og avvikling  av 
diverse arrangementer 
til vår felles glede. Med 
fl ere faste givere kan 
uvissheten på inntekts-
siden bli litt mindre 
uviss. Giveren vet hva 
han/hun bidrar med, 
og kirkens administra-
sjon vet bedre hva de 
har å rutte med. Så en-
kelt er det.
Jeg er glad i “kjerka”, 

og fi nner det helt naturlig å være fast giver for å bidra til at vi 
har en norsk kirke i Houston også i årene som kommer. 
Sjømannskirken i Houston er svært takknemlig for Inger og de 
andre som allerede er faste givere. Vi trenger imidlertid fl ere, 
og håper at vi i kampanjeperioden kan klare å rekruttere 30 nye 
faste givere. Ta kontakt dersom du ønsker å bli fast giver!
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   VIL DU BLI  
 FAST GIVER? 
 
  Kirka vår er 36 år. Bygninger  
         og uteareal trenger  
         sårt til vedlikehold. 
 
 
 
 

      Vil du hjelpe oss? 
 

 

                    
 

 

«Vi ønsker å ta vare den flotte 

kirka vår, slik at den fortsatt 

kan være en viktig møteplass 

for nordmenn også i fremtiden. 

Nå trenger vi din støtte. » 

 

 

Vi trenger penger til:  
Vedlikehold av 
bygningsmasse og 
uteareal 
 
 

Alle penger fra 
givertjenesten går kun til 
Sjømannskirken i Houston. 
 

 

 

En frivillig organisasjon 
Sjømannskirken er en  

frivillig organisasjon.  

Vi samler inn 2/3 av våre 

inntekter selv.   

1/3 kommer fra Staten. 

 

Fast givertjeneste 

f
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Hvordan bli fast giver til Sjømannskirken i Houston?  

 

Alternativ 1. Registrer deg på: www.sjomannskirken.no/houston/gi   

Du velger beløp enten i norske kroner eller i dollar. Uavhengig av valuta rapporteres 
alle til ligningsmyndighetene i Norge og gir rett til skattefradrag.  
Sjømannskirken i Houston får månedlig oversikt over alle givere, og vil sende en årlig 
oversikt til alle givere som kan brukes til amerikansk skattefradrag.   
Alle som registreres på www.sjomannskirken.no/houston/gi får tilsendt informasjon, 
julehilsen og skattebrev.  
 

Alternativ 2. Bank til bank i USA    

a. Dersom din bank har «quick pay» fra 
Zelle 
- Gå inn på din bank app.  
- Velg fra    pay & transfer  
- Velg          send money 
- Velg          add recipient 
- Betal til Sjømannskirken via e-post  

(houston@sjomannskirken.no) 
- velg beløp                 
- velg pr mnd. 

b. Dersom din bank ikke har «quick pay» 
fra Zelle  

 
Last ned “Quick pay with Zelle” 
Velg: Zelle app 
Når du har lastet ned app’en, kan du sende 
penger til kirkens konto via vår e-post adresse 
houston@sjomannskirken.no 
velg beløp og velg pr mnd. 

 
 

c. Fast trekk fra din konto 
 

Sjømannskirken i Houston sin bank konto:  
Bank                    JP Morgan Chase 
Bank adresse     1200 Clear Lake City Blvd 
                             Houston, TX 77062 
Bank kto #          9800349167 
Routing #            FW111000614 

d. Send fast sjekk til: 
 

The Norwegian Seamen’s Church of Houston 
4309 Young Street 
Pasadena, TX 77504 

 

 

NB! Om du velger alternativ 2 er det ingen automatikk i at kirken mottar en samlet oversikt 
over gavene til å utarbeide «skattefradragsbrev». Gi oss derfor beskjed, gjerne ved å sende 
en e-post til houston@sjomannskirken.no. Fortell at du ønsker å være en «registrert fast 
giver» og hvilken måte du ønsker å gi på, og send oss din adresse.  Kirken vil da registrere 
deg som fast giver og sende deg informasjon, julehilsen og en oversikt over registrerte 
gaver som du kan legge ved det amerikanske skatteoppgjøret/skattebrev.  



28  Texas Nytt Nr. 2 2019

Skrevet av: Torhild VisteSponsor-
avtaler

Sponsoravtaler med Sjømannskirken

Ny Sudoku
Løsning på Sudoku fra nr. 

1-2019
Vanskelig Sudoku

Vanskelig Sudoku Lett Sudoku

  9 1    2  

  7       

 8 7  6 5   

4 2 1 6    7  

  5      1

        8

6     5 1   

   4    5 7

     2 3

4 7 2 1 5 9 3 6 8

6 1 5 8 3 2 7 9 4

8 9 3 6 4 7 5 2 1

2 6 1 3 7 8 4 5 9

3 8 9 4 2 5 6 1 7

5 4 7 9 6 1 8 3 2

1 5 4 2 8 3 9 7 6

7 2 8 5 9 6 1 4 3

9 3 6 7 1 4 2 8 5

5 4 2 7 1 9 8 3 6

3 9 1 8 6 2 4 5 7

8 6 7 5 4 3 9 1 2

1 7 5 9 2 4 3 6 8

6 3 9 1 5 8 7 2 4

2 8 4 3 7 6 1 9 5

4 1 6 2 9 7 5 8 3

9 2 3 4 8 5 6 7 1

7 5 8 6 3 1 2 4 9
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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
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Skrevet av: Robert KnudsenTanker i
tiden

Hvile
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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
tiden

Hvile

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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Skrevet av: Robert Knudsen Tanker i
tiden

Hvile
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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

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 American Chamber of           
Commerce: 
Webside:  ................www.nacchouston.org

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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