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Det fi nnes få ting som er merkeligere og vakrere enn tillit. På 
grunn av dette ordet som består av seks små bokstaver, har min 
bedre halvdel og jeg fl yttet hele 30 breddegrader og 8009 kilo-
meter. 

For mitt vedkommende er ikke dette første gang tillit har endret 
livet mitt. I denne utgaven av Texas Nytt kan du lese at jeg som 
ung var det man gjerne kan kalle en villmann uten mye mål og 
mening. Lærere hadde mangelfull tillit til mine evner, og det 
var ikke uten grunn. Året jeg fylte 16 år var det imidlertid en 
fylkessekretær hos AUF i Oslo som så noe mer i meg. 

Jeg ble gitt mulig-
het til å delta som 
delegat på organi-
sasjonens repre-
sentasjonsskap og 
fi kk også tillit som 
lokallagsleder i 
Stovner AUF. Da 
jeg mot alle odds – 
i hvert fall om en 
skal tro skolenes 
sosiallærere – full-
førte videregående 
skole, hadde jeg 
opparbeidet meg 
selvtilliten til å søke 
stilling som fylkes-
sekretær hos AUF 
i Oslo. Omstendig-
hetene hadde det 
slik at de så meg til-
litverdig, noe som 
gjorde at jeg i 2008 gikk rett fra skolebenken til å holde i den 
daglige driften i organisasjonens største fylkeslag. Jeg er tem-
melig sikker på at jeg neppe hadde opparbeidet meg selvtilliten 
til å søke den stillingen om det ikke var for at jeg ble gitt tillit 
tre år tidligere. Likeledes er jeg neimen ikke sikker på at jeg 
hadde havnet her i Houston uten at enkeltpersoner i den or-
ganisasjonen var modige. Basert på denne lille anekdoten kan 
en dermed konkludere med at tillit er noe av det merkeligste 
og vakreste som fi nnes, nettopp fordi det gir mennesker rake 
rygger og livsmot. 

I disse tider er det et mantra som gjerne lyder som følger: «Tillit 
er noe man må gjøre seg fortjent til». Det ligger mye sannhet i 
det, men jeg har livserfaring som tilsier at det også er gunstig 
å gi tillit til mennesker som ikke helt uten videre har gjort seg 
fortjent til det og. For meg er det ikke mye som er mer kristelig 
enn nettopp det å gi tillit der tilliten ikke allerede har fått gro-
bunn. Uten noe så vågalt er jeg ikke sikker på om vi hadde hatt 
kirke på denne jord. Det var nemlig det at Jesus ga oss helt nor-
male mennesker tillit til å dele evangeliet som gjorde kirken, og 

hadde det ikke vært for men-
neskers tillit til oss hadde vi 
ikke kunnet levere trosopp-
læring for barn og unge eller 
være gode samtalepartnere 
om smått og stort.

Derfor ønsker jeg å benytte 
anledningen til å strekke ut en åpen invitasjon til alle dere som 
har ønsker og visjoner for sjømannskirka deres i Houston. Sit-
ter du på en kompetanse som vil komme fellesskapet til gode? 

Driver du med 
Yoga, er sertifi sert 
revisor eller har ta-
lens gave? Hvorfor 
skulle ikke du da 
være tilliten verdig 
til å bekrefte at vi 
er verdig vår til-
lit, eller bidra inn 
i gudstjenestelivet 
og på andre arena-
er vi samles? Våg 
å tenke både stort 
og smått! Det sies 
at det er fantasien 
som setter grenser, 
og jeg er veldig in-
teressert i å høre 
hva du fantaserer 
og drømmer om for 
din kirke. 

For hva slags liv 
hadde vi egentlig hatt her i Texas om dette ordet bestående av 
seks bokstaver ikke var hjørnesteinen for samfunnskontrakten 
vår? Jeg vet i hvert fall at jeg ikke hadde våget meg på skyte-
banen om det ikke var for den gjensidige tilliten som oppsto 
mellom meg og de fremmede personene ved siden av meg. Og 
cowboyen jeg fi kk gleden av å se på toppen av en okserygg had-
de neppe realisert sin lidenskap hvis det ikke var for at han stol-
te fullt ut på at klovnene satt livene sine i spill for ham når han 
traff  bakken. Texas hadde vært intet uten tillit, og som kirke for 
nordmenn på kortere eller lengre opphold i denne staten kan 
ikke Sjømannskirka gjøre annet enn å ha tillit til dere som gjør 
kirka levende. 

Jeg gleder meg til å vise meg verdig den tillit som er meg gitt 
som sjømannsprest og daglig leder, men mest av alt gleder jeg 
meg til at nettopp du viser meg tillit til å få vokse i møte med 
din selvtillit. Dette gleder jeg meg til fordi det er sammen vi gjør 
kirke, og det krever et mot som har sitt utgangspunkt i nettopp 
tillit!  

Skrevet av: Yrjan Mirzai Sunde

Mot med utgangspunkt i tillit
Tanker i

tiden
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Ansvarlig redaktør: Yrjan Mirzai Sunde

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 2020’.
Bankkonto i Norge:  Sparebanken Pluss:
 3000.19.93840
Neste nummer trykkes i februar 2020.
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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Våre medarbeidere ved Sjømannskirken i Houston:
Yrjan Mirzai Sunde  
Sjømannsprest/daglig leder
Mobil: +1 832 279 7555
yms@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 

Solveig Sandnes
Diakonal medarbeider

Mobil: +1 832 202 4293 
sjs@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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Min salme

Så kom du da til sist
Første gangen jeg hørte denne sangen var den framført av Tho-
mas Dybdahl under tittelen “Før morgengry” på albumet “Vi 
tenner våre lykter”, som er et av prosjektene til kronprinsparets 
fond. Jeg visste ikke at den var å fi nne i den nye salmeboken, 
og jeg visste ikke at det er en kjær salme for våre brødre og søs-
tre i Sverige. Jeg visste heller ikke at det var Abbas Benny An-
dersson som hadde skrevet musikken. Det jeg dog umiddelbart 
visste da jeg hørte Dybdahls versjon, var at denne sangen bærer 
i seg teologiske og menneskelige dybder som vanskelig kan for-
midles så vakkert og så enkelt. 

For mannen Jesus som ble født i Betlehem og som en gang 
vandret i Jerusalems gater, har aldri vært enkel å forstå. Hele 
kristendommens historie bekrefter dette, 
vår tids ulike kirkesamfunn understreker 
forvirringen og ikke minst vitner Det nye 
testamentet om det samme. Mannen Jesus 
var og er vanskelig å begripe. Han er en gåte 
som har mange svar. Han er et mysterium 
som rommer dimensjoner vi ikke helt greier 
å fatte. 

Likevel så sier jeg med stor frimodighet i tide 
og utide at jeg tror denne Jesus både var og 
fortsatt i dag er Gud. Og ofte kommer det 
oppfølgingsspørsmål av typen; er du super-
kristen? Går du i kirken hver søndag? Tror 
du virkelig at Gud skapte hele universet på 
seks dager? Hater du homofi le? Tror du jeg 
kommer til helvete siden jeg ikke tror det samme som deg?

På noen av disse spørsmålene ville jeg svart ja og andre ville 
fått et klinkende klart nei, og på noen av spørsmålene ville jeg 
svart av og til, jeg vet ikke og kanskje. Og i morgen vil jeg kan-
skje tenke annerledes. Likevel ville det være vanskelig for meg 
å ta Jesus til inntekt for mine synspunkter, for enn så lenge er 
jeg ikke i den heldige posisjon at jeg kan stille direkte spørsmål 
til mannen fra Nasaret som ender opp i tydelige svar. Og ulike 

Du stiger ut av alle tomme graver,
du er en vind som varsler: det blir vår!

Du kommer som en fl yktning over fjellet, 
du følger oss dit ingen annen når.

Du er den sang om livet som jeg glemte,
den sannhet jeg forrådte dag for dag.

Jeg svek meg selv; det speilet som jeg gjemte,
har dine dybder, dine ansiktsdrag.

Kom nærmere, og bli hos meg! Det mørkner,
og kanskje lysner det igjen på ny.

Ditt liv skal bære meg: jeg hører trosten,
som synger dagen inn før morgengry.

Så kom du da til sist, du var en fremmed,
en sagnfi gur man nok har snakket om,

så mange hadde laget bilder av deg,
du sprengte alle bilder da du kom!

Vi tok deg frekt til inntekt for vårt eget
og fl agget med ditt navn i krig og fred,
vi bygde katedraler høyt mot himlen,

men du gikk hele tiden lengre ned.
Du er et barn som ligger på et jordgulv,

du fryser om vi ikke griper inn.
Du tar på syke kropper, hater urett
og byr de elskende på moden vin.

Solveig Sandnes er gift med Yrjan Sunde, ny sjømannsprest og 
daglig leder ved Sjømannskirken i Houston. Les intervjuet med 
dem begge på side 12.

mennesker til ulike tider 
har påberopt seg guddom-
melig innsikt, med særs 
ulike utfall og noen ganger 
tragiske konsekvenser. 

Og jeg tror det er dette som 
gjør at salmen “Så kom du da til sist” treff er meg så sterkt. Den 
formidler den menneskelige tendensen til å skape Gud i sitt eget 
bilde, og jeg tror faktisk dette er noe alle og enhver, troende og 
ikke-troende, meg selv inkludert, stadig gjør. Og det er mulig det 
jeg skriver nå en dag vil vise seg å være løgn, men enn så lenge 
tror jeg virkelig på en Jesus som elsker alle mennesker på tross og 

tvers av alle kategoriseringer vi har skapt. 
Jeg tror Gud rommer så uendelig mye mer 
enn hva vi selv tør å drømme om. Og jeg 
tror som salmen sier at Jesus følger oss dit 
ingen andre når. 

I Det nye testamentet kan vi lese fortellin-
ger om Jesus som så og møtte de som sam-
funnet hadde støtt ut, han brøt brød og ga 
det til tollere, han drakk vin med syndere, 
han vasket føttene til disipler som svek 
han, han hadde inderlig medfølelse med 
mennesker i smerte, og da Jesus hang på 
korset og før han åndet ut sa han; tilgi 
dem, de vet ikke hva de gjør.

Og jeg håper og jeg tror at Jesu tilgivelse gjelder like fullt for deg 
og meg i dag, som for de han møtte den gang da. Og selv om livet 
eller troen for alle i blant vil mørkne, så kanskje lysner det igjen 
på ny. Det håper i hvert fall jeg på.

Skrevet av: Solveig Sandnes
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Skrevet av: Åse Marie Braut
Fra 

Sjømanns-
kirkens    
kjøkkenPolarbrød

De aller fl este liker polarbrød, og det er lett å lage selv.  Her har 
jeg funnet to oppskrifter på Internett.  En rask variant som la-
ges med bakepulver, og en som tar litt lengre tid som lages med 
gjær.  De er greie å fryse, og man kan ta de frosne og smøre til 
matpakken slik at de er ferske til lunsj. God fornøyelse. 
 
Polarbrød med bakepulver
50 gram smør/margarin 
250 gram sammalt hvete, fi nmalt 
150 gram siktet hvetemel 
2 ts bakepulver 
0,5 ts salt 
2 dl melk  
1. Varm opp ovnen til 225 °C/ 435 °F.
2. Smelt smøret i en liten kjele eller i en skål i mikrobølgeov-

nen.
3. Bland sammen sammalt hvete, siktet hvetemel, bakepulver 

og salt i en bolle.
4. Lag en grop i midten og hell i melken og det smeltede smø-

ret. Bruk en slikkepott for å samle ingrediensene til en deig.
5. Ha litt mel på kjøkkenbenken. Del opp deigen i 10 emner. 

Rull emnene til boller og kjevle de fl ate til de er cirka 1 cen-
timeter tykke. Legg de kjevlede emnene på et bakepapir.

6. Stek polarbrødene på midterste rille i ovnen i åtte minutter 
og la dem avkjøles før du nyter dem sammen med favoritt-
pålegget ditt, eller putter dem i matboksen. Brødene kan 
veldig godt fryses. 

(Oppskriften er hentet fra Mills.no)
 
Polarbrød med gjær
150 gr havregryn/havremel
500 gr grovt hvetemel
300 gr hvetemel
15 gr gjær
1 ts sukker
4,5 dl melk
2 dl vann
1 dl solsikkeolje

1. Kjør havregrynene i en kjøkkenmaskin med kniver til de 
er ganske fi nmalte, eller bruk havremel. Ha alt det tørre i 
bakebollen sammen med gjæren.

2. Tilsett melk, vann (ca. 25 °C /77 °F) og solsikkeolje, og kjør 
det deretter på lav hastighet i kjøkkenmaskinen til alt er 
godt blandet. Kjør det deretter på middels hastighet, totalt 
ca. 10 minutter. Deigen skal være smidig og ikke for kom-
pakt. Justér eventuelt med hvetemel/vann dersom deigen 
er løs/kompakt. Sett deigen til heving på et lunt sted i ca. 
en time.

3. Ha deigen på benken og del den i to like store emner. Del 
hvert av emnene i ca. 12 jevnstore biter og trill til boller. 
Kjevle bollene ut til de er ca. 1/2 cm tykke, og 10-11 cm i di-
ameter. Legg brødene på bakepapirkledd bakebrett. Prikk 
brødene med spisepinner, gaff el eller lignende, og la dem 
etterheve i 10-15 minutter.

4. Stekes midt i ovnen ved 225 °C /435 °F (over- og under-
varme) i 9-10 minutter, eller til brødene er gylne under og 
gjennomstekte. Avkjøles på rist og under et klede, slik at de 
holder seg myke.

5. Når brødene er helt avkjølt, bør de pakkes i plast og legges 
i fryseren. Ta opp ønsket antall brød og la dem tine i rom-
temperatur eller i kjøleskapet (over natten, hvis du skal ha 
dem tidlig om morgenen). Ønsker du lunkne polarbrød, 
kan du varme dem ved ca. 175 °C / 350 °F varmluft i 3-4 
minutter, eller i brødristeren.

6. Del gjerne brødene på langs og fyll «lommen» med pålegg 
og grønnsaker etter smak og behag.

(Oppskriften er hentet fra Godt.no)
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Skrevet av: Øystein Lima Braut
Hovedsak

Fotograf Morten Lamøy
Bare et steinkast eller to fra Pleasure Pier i Galveston bor Mor-
ten Lamøy. Noen kjenner han kanskje som trommis i korpset 
på 17. mai, eller tidligere leder i The Norwegian Society of 
Texas - SNORRE Chapter. Det ikke alle vet er at han også er 
en dyktig hobbyfotograf. Morten tar gjerne bilder i nærom-
rådene rundt Galveston Bay, men også når han er på tur. Det 
er noen av disse bildene vi ønsker å vise i dette nummeret av 
Texas Nytt.

Morten kom første gang til Ho-
uston i 1990. Han fl yttet en 
stund litt til og fra, men siden 
2003 har han bodd her i områ-
det permanent. Han har jobbet 
med ulike ting disse årene, blant 
annet konsulentvirksomhet 
innen marinseismikk. Han er 
også medeier og utvikler av en 
programvare som brukes mye av 
rørleggere i Storbritannia. Mor-
ten er gift med Sandy Butcher 
som også er kunstnerisk anlagt 
og en fl ink maler.

-Når startet interessen for fotografering?
-Interessen startet nok allerede i ungdomsårene. Da jeg var i 
forsvaret tok jeg et brevkurs i fotografering, og den første løn-
ningen jeg fi kk gikk med til å kjøpe en Canon AE1. Senere opp-
graderte jeg kameraet til en Canon A1. Etter hvert kom imidler-
tid jobb og andre ting i veien. Det førte til at interessen lå i dvale 
i mange år. Da digitalkameraene kom for fullt rundt år 2000, 
ble også interessen vekket på ny. Jeg kjøpte da nytt kamera som 
jeg brukte først og fremst på ferier. Etter hvert som jeg har fått 
bedre tid, har også mulighetene til å dyrke interessen økt. Jeg 

tar nå ofte med kameraet når jeg og kona tar en tur i nærområ-
dene. Gjerne over til Anahuac National Wildlife Refuge på øst-
siden av Galveston Bay. Har jeg ikke med kameraet, så har jeg 
jo alltid med meg mobilen. Den tar også gode bilder i dag. En 
vet jo aldri når et godt motiv dukker opp.

-Har du noen gode tips til andre som liker å ta bilder?
-For det første tar jeg masse bil-
der. Tar en bare mange nok, blir 
det som regel noen som er gode. 
Så må en etterpå ta seg tiden til å 
gå igjennom bildene og fi nne de 
som er gode. Jeg er jo også glad i 
å ta bilder av ”action”. Gjerne vil-
le dyr og fugler ute. Da er en te-
lelinse god å ha for å komme tett 
på motivet. En annen god grunn 
til å ha telelinse er at jeg da man-
ge ganger kan sitte i bilen og ta 
bilder. Dette kan være en fordel. 
Særlig når jeg er ute i Anahuac, 
hvor både varme og mygg kan 
være et problem.

-Er det mulig å se bildene noe annet sted enn i Texas Nytt?
-Ja, jeg er med i Galveston Art League hvor jeg stiller ut bilder. 
Jeg bytter ut bildene tre ganger i året. 
Galleriet er åpent torsdag til søndag, så en kan gjerne stikke 
innom der hvis en er i Galveston. Hvis du er interessert i å se 
eller kjøpe noen av bildene som er i bladet, kan du ta kontakt 
med meg på følgende mailadresse: mor10@me.com. 

Texas Nytt var så heldig å få se mange av bildene som nå er på 
trykk i bladet. Bildene blir veldig fi ne når det blir blåst opp og 
rammet pent inn. Det er vanskelig å gjenskape det samme inn-
trykket på trykk i Texas Nytt. 

Sacre Cour

Molin Rouge 
i Paris. Tatt 
ut av vinduet 
på en turist-
buss. Bildet er 
et eksempel 
på at det kan 
lønne seg å ta 
mange bilder. 
Plutselig duk-
ker det opp et 
bra motiv.
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Hovedsak

Hunden Rosey og et ekorn utfordrer 
hverandre.

Bildet er tatt ut vinduet ut fra baksetet av en 
Van. Så ikke hva jeg tok bilde av. Bildet hen-
ger nå i svart-hvitt i Galveston Art League.

Bildet er tatt 
fra terrassen i 
Galveston rett 
før full måne-
formørkelse i 
februar 2019. 
Bildet er tatt 
med 500mm 
linse. Blen-
deråpning på 
F11 og lukker-
tid på 1/500 
sekund. Bildet 
er i farger, 
selv om det ser 
ut til å være 
svart hvitt.

Bildet er fra 
Lofotfi ske. 
Tatt på Ram-
berg hvor 
Morten er 
født og opp-
vokst. Bildet 
ble tatt på et 
besøk hjem-
me i februar 
2013.

Bildet er en trippeleksponering av midnattssolen. 
Bildet er tatt på Ramberg i 1984 med en Canon 
A1. Det tok en del planlegging og forberedelse å 
få solen ved midnatt i midten. Det krevde også 
matematiske ferdigheter. Jorden dreier 15 grader 
i timen, siden det er 30 minutter mellom ekspo-
neringene, måtte første bilde tas 7,5 grader ut fra 
senter. Bildet er tatt på Kodak Ektachrome, så 
bildet er skannet fra Slide.
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Hovedsak

Bildet er tatt på en gravplass i Galveston. Bildet er ikke be-
arbeidet, men tatt i den vinkelen.

Til høyre: Bildet er satt i sammen av to bilder. Skyggen er 
tatt over 8 mile Road i Galveston, mens Pelikanen er tatt 

over Galveston-bukta. Bildet er satt i sammen i Gimp.

Funnel over Galveston:
Tatt med mobilen den 9. september kl. 19.00. Bildet er 
tatt i Galveston og viser Palisade Palms på østsiden av 
Galveston. I bakgrunnen er en skypumpe. Bildet ble vist 
på NBCs lokale værmelding den kvelden.

Til høyre:
Melancholic Gull: 
Bildet er tatt på ferge-
kaien i Galveston med 
450mm zoom. Bildet 
ser nesten svart hvitt 
ut, men er i farger.

Over:
Her er månefor-
mørkelsen så godt 
som hundre prosent. 
Lukkertiden er 1/3 
sekund. ISO er på 
25600 og bildet er 
tatt med 1000mm 
linse.
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Red Tailed Hawk: Bildet er tatt i Anahuac National Wildelife Reser-
ve på andre siden av Galveston Bay.

Bildet er tatt på fergekaien i Galveston med 460mm zoom. 

Last Inca: Sammensatt av tre bilder fra Cusco og Machu 
Picchu i Peru. Bakgrunnen er selvsagt Machu Picchu. Perso-
nen ble knipset på et busstopp i Cusco, mens steinen han sitter 
på er fra et annet sted i Machu Picchu.

The Treasury: Bildet er tatt på en ferietur til Petra i Jor-
dan. Morten Lamøy mottok hederlig omtale for dette bilde 
i en konkurranse i Galveston Art League.

PreFlight Inspection:
Bildet er tatt på 8 Mile Road i Galveston. 500mm zoom.
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Sunset From The 
Ferry:

Tatt på fergen 
mellom Galveston 

og Bolivar.

Trafalger 
Square:
Bildet er fra 
Trafalger 
Square med 
St. Martins 
in the Field i 
bakgrunnen. 
Bildet er tatt 
med Mortens 
første digitale 
kamera; et 3 
Mp Sony digi-
talkamera fra 
cirka 2001.
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Glimt fra 
Kirkeboken

Info

Småplukk

Vigsel
Lene Bruheim og James Mann ble viet i Houston fredag, 21. juni 2019, av 
vikarierende sjømannsprest Audun Haga. 
Familien Haga ble gode venner med familien Bruheim mens de arbeidet på 
Sjømannskirken i Houston, og Audun ble derfor spurt om å være prest når 
Lene og James skulle gifte seg.

Lett Sudoku

Besøk på kirken
I september fi kk vi besøk av tre generasjoner fra familien Bak-
land.  Ine, Kyrre og Tom var på Road Trip gjennom USA. Mål-
settingen var å stikke innom på alle fem sjømannskirkene i USA 
i løpet av turen, det vil si San Francisco, San Pedro, Houston, 
Miami og New York. Sjømannskirken i Houston var den tredje 
kirken på turen, og markerte slik sett halvveis gjennomført.

   8  7  9  

   4  2  5  

 8  9 1    2

 1 3  7   2  

9 5 8    3  7

2  7   5    

8 9  5  3 2   

    6   8 5

  1   8  3  
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Ny daglig leder

Skrevet av: Trygve Winter-Hjelm

Velkommen til to fl otte mennesker – Sjømannskirken har fått 
ny prest og daglige leder.

Det er en av disse varme fuktige høstdagene i Houston, helt på 
grensen mellom det som er deilig og ubehagelig. Det er derfor 
fi nt å komme inn i den lyse, hyggelige og svale leiligheten på 
Sjømannskirken. Her bor Sjømannskirkens nye daglige leder 
og prest, Yrjan Mirzai Sunde, og hans kone og diakonale med-
arbeider Solveig Sandnes, som helst bare kalles Sol.   

Sol har en dialekt som ikke er lett å plassere. Det er kanskje ikke 
så rart siden hun har fl yttet mye i oppveksten. Sol har bodd på 
Lindesnes, Sunnmøre og Østlandet, men det er familiegården 
Sandnes ved Lene-
fjorden på Lindes-
nes som ligger hjer-
tet nærmest. Det er 
her hun håper å bli 
gammel sammen 
med Yrjan. 

Yrjan regner seg 
som Oslogutt, selv 
om han ble født 
i Orkdal og har 
bodd sju år på Lil-
lestrøm. Han kom-
mer fra en familie 
godt planta i ar-
beiderbevegelsen. 
Faren er persisk og 
kom til Norge som 
politisk fl yktning 
fra Iran. Yrjan for-
teller om en urolig 
oppvekst, han var 
stadig i trøbbel på skolen med slåssing og bråk. Han ble til slutt 
kastet ut av ungdomsskolen og gikk halve ungdomsskolen på en 
«problembarn-skole». Videregående ble en ny start med mu-
sikk/dans/drama, og da han i tillegg ble engasjert i politikken 
gjennom AUF, ble det et vendepunkt. Yrjan ble raskt lokallags-
leder i Stovner AUF og senere ansatt som fylkessekretær i Oslo.     

En prest og en «nesten-prest» med ulikt utgangspunkt
Sol kommer fra en kristen familie med et levende trosliv og 
mange sterke meninger. Sol liker å snakke om Jesus og om tro 
og å møte mennesker i glede og sorg, og da var det naturlig  å 
tenke på å studere teologi. Etter første dagen på Menighetsfa-
kultetet (MF) fi kk Sol bekreftet at det var prest hun skulle bli. 
Først ikke til alle familiemedlemmers begeistring, men famili-
en Sandnes lever godt med uenighet og støtter hverandre. Sol 
skulle opprinnelig bli prest samtidig som Yrjan, men på grunn 
av en hodeskade underveis i studiene har hun måtte skru ned 
tempoet. Sol har lært seg å være tålmodig og ikke stresse, og 

planlegger å fullføre siste del av teologistudiet bit for bit på den 
tiden det tar.  

22. juli 2011 ble hele Norge rammet av terror. Bomben ved 
regjeringskvartalet og masseskytingen på Utøya drepte 77 
mennesker. Yrjan mistet mange venner og bekjente på Utøya. 
I dagene etterpå bidro han i kriseteam og lyttet til noen av de 
ufattelige historiene fra de som overlevde. Han fi kk skyldfølelse 
for at han ikke hadde vært der, og ble samtidig fylt av sinne og 
raseri. 24. juli var Oslo Domkirke fylt til randen under en «sorg 
og håp messe». Yrjan opplevde et hellig øyeblikk da han kom ut 
av kirken og så alle menneskene som stod på Stortorget utenfor 
kirken. Det var en opplevelse av varme og håp og at mennesker 

tok vare på hver-
andre. I dagene 
etter søkte han kir-
ken, og opplevde å 
bli lyttet til og møtt 
på en god måte med 
kjærlighet og om-
sorg. Han ville være 
en del av kirken, 
han ville møte men-
nesker slik han selv 
var blitt møtt. Han 
søkte på «Restetor-
get» (ledige stu-
dieplasser etter at 
alle søknadsfrister 
er gått ut) og kom 
inn på MF samme 
høst, og døpte seg 
14. oktober 2011. 
«For mange kan 
nok «barnetroen» 
bli utfordret i møte 

med de akademiske fagene, men for meg ble det motsatt. Troen 
utviklet seg via den akademiske teologi,» sier Yrjan. Den per-
sonlige troen modnes stadig gjennom bønn, meditasjon og an-
dakt. Han ser frem til å feire gudstjenester gjennom året her på 
Sjømannskirken. «Mitt oppdrag som prest tror jeg må være å 
formidle nåde,» sier Yrjan.  

Kjærlighet ved første blikk?
De traff  hverandre første gang på en semesterfest på MF. Yrjan 

Det er Halvor Nordhaug, biskop i Bjørgvin bispedømme, som 
har tilsyn med alle sjømannskirkene. Sol har fullført om lag 
halve teologistudiet, men har med bakgrunn i sin erfaring og 
behovene ved Sjømannskirken i Houston fått fullmakt fra bi-
skop Nordhaug til å forrette sakramentene. Hun har allerede 
ledet sin første gudstjeneste ved Sjømannskirken i Houston  
som vikar på kort varsel, og det er sannsynlig at vi får se mer til 
henne ved både alteret og «talerstol» etter hvert.  
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York og San Fransisco, er de begge kjempefornøyde med å være i 
Houston, og de er ikke i tvil om at dette er den riktige kirken for 
dem. De liker området, at det både er landlig og nært det urbane, 
har funnet seg godt til rette i leiligheten. «Og så har vi hyggelige 
kolleger,» skyter Sol inn. Foreldrene til Sol har bodd i Dallas, og 

siden faren er amerikansk har Sol amerikansk statsborgerskap, 
så om vi skal dra det litt langt er hun på et vis kommet «hjem» til 
Texas. «Jeg er glad det ble Houston og ikke Vardø,» sier Sol med 
et smil som nesten er så stort som sola.

Budsjettarbeid og «Crazy julepynt» 
Den første måneden i Houston har vært hektisk, er de begge enige 
om. Det er mange formaliteter som skal på plass i et nytt land, og i 
en ny jobb det er mange oppgaver å sette seg inn i. Yrjan har blant 
annet utarbeidet budsjettforslag for 2020 i løpet av sin første må-
ned på jobb. Det er ikke bare enkelt å planlegge neste år når mye 
ennå er ukjent. Sol har ikke norsk sertifi kat, men har innsett at i 
«bilens hjemland» og i Texas spesielt kommer man ingen vei uten 
bil. Hun er derfor straks klar for oppkjøring til «Texas Drivers’ 
License». Sol er begeistret for utvalget i butikkene, og har allerede 
vært på Hobby Lobby og handlet «crazy julepynt». Begge er de 
enige om at Rekefesten var et høydepunkt. Det er fi nt å oppdage 
stadig nye spekter av fellesskapet rundt Sjømannskirken. 

Kobler av med Brasiliansk Jiu Jitsu og en god bok 
Yrjan har drevet med kampsport i mange år, og håper å gjenopp-
ta denne formen for trening i Houston. Da er det Brasiliansk Jiu 
Jitsu som frister mest. Han drømmer også om å få tid til både å 
ri, skyte og surfe etter hvert. Sol foretrekker mentale stimuli når 
hun skal koble av og liker god litteratur, museum, foredrag eller å 
la seg utfordre av mennesker som tenker annerledes om tro og liv. 
Leksehjelp hos naboene er også godt innenfor avkoblende men-
tal stimulans. Yrjan og Sol har en felles lidenskap for musikk og 
elsker å gå på konserter. Billetter til konserten med norske Sigrid 
på White Oak Music Hall henger allerede på korktavlen. De håper 
å bli i Houston i fem år, og ser fram til å bli bedre kjent med man-
ge nye mennesker og oppdage og oppleve nye deler av Houston, 
Texas og resten av USA.  

ble umiddelbart betatt av Sol og hennes frittalende, sylskar-
pe samfunnsanalyser, og at hun frimodig snakket om Jesus. 
De pratet og danset, og så var det gjort. De fl yttet etter hvert 
sammen og giftet seg senere sommeren 2019. De kom fra ulike 
bakgrunner og var ulike på mange vis, men opplevde likevel at 
de delte mye. De to familiene likte også hverandre, og de opp-
lever å ha åpnet nye rom hos hverandres familier. De arbeidet 
i hver sin menighet under studietiden; Yrjan som trosopplæ-
ringsleder i Hasle og Sinsen menigheter, og Sol som kirketje-
ner i Fagerborg. De hadde et felles engasjement for hverandres 
menigheter. Sol var blant annet med når Yrjan hadde både Lys 
Våken og Tårnagent i sin menighet, og han steppet inn som vi-
kar ved behov.

Oslogutten som lengtet etter å komme ut av Oslo
Både Sol og Yrjan har en felles dragning nordover. Det har 
resultert i at de begge har vært prestevikarer i Tromsø, i hen-
holdsvis Ishavskatedralen og Tromsø Domkirke. Siden Yrjan 
ble ferdig prest før Sol, var hun klar for å bli med «hvor det enn 
måtte være». Det var likevel med en viss skepsis hun møtte Yr-
jan da han entusiastisk kom hjem og fortalte at han hadde søkt 
prestejobb i både Vardø og Vadsø. «Heldigvis» for Sol (og for 
oss her i Houston) fi kk ikke Yrjan prestejobb i det høye nord, 
og søkte videre på fl ere stillinger ved sjømannskirkene i USA. 
Selv om Houston ikke var førstevalg i konkurranse med New 
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Besøk på Bow Chain
I første halvdel av september var Bow Chain i Houston-området. 
Det var denne gang fem nordmenn om bord: Kaptein Sigurd Fjæ-
restad, Chief Engineer Rune Kristensen, Overstyrmann Roger 
Agedal, Førstestyrmann Kim Tore Steen og Tredjemaskinist Sig-
bjørn Tverderøy. Sjømannskirken besøkte båten på Exxon-termi-
nalen i Baytown. Dette var en av de siste kaiene båten hadde i 
Houston, før turen gikk sørover mot kaier i Sør-Amerika. Mann-
skapet hadde derfor tid til å sette seg ned og prate litt, og siden 
dette var et av de første båtbesøkene til Trygve Winter-Hjelm, fi kk 
vi også en fl ott omvisning på skipet.  Det nærmet seg lunsj da vi 
kom, og vi var derfor så heldige å bli invitert med å spise med 

kapteinen, men før det ble mat, måtte vi opp og se på broen. Vi ble 
vist instrumenter for å styre og navigere båten, men Kaptein Fjæ-
restad fortalte at han likte aller best de gode gamle papirkartene. 
Etterpå ble det lunsj som smakte fortreff elig, og Sjømannskirken 
bidro med norsk sjokolade til kaff en. Stemningen var god, og det 
ble hyggelig prat om Norge, familie og Sjømannskirken.
Da lunsjen var ferdig, tok kaptein Fjærestad med seg Sjømanns-
kirkens utsendte på en omvisning på resten av skipet. Vi var blant 
annet i kontrollrommet på dekk hvor en overvåker lasting og los-
sing av skipets 47 tanker. Det er mange ganger et skikkelig pus-

lespill å få satt riktig 
last i riktig tank. 
En seiler ofte med 
mange ulike laster, 
og disse har selvsagt 
ulik størrelse, men 
kan også ha spesielle 
krav; for eksempel til 
hvilke laster som kan 
ligge i nabotanken, 
og hvilke laster som 
fylles i en tank hvor 
farlige kjemikalier 
har vært på forrige 
tur. Dette var både 

spennende og lære-
rikt. 
Sjømannskirkens 
utsendte var veldig 
glade for både hyg-
gelig prat, og for å 
få lære litt mer om 
hvordan det er å 
seile på en kjemi-
kalietanker. Vi ser 
frem til å møte Bow 
Chain igjen neste 
gang de er i byen. 

Kapteinen viser Cargo kontrollrommet.

I lunsjen traff  Sjømannskirken også 
mange av fi lippinerne som jobbet på 
Bow Chain.

Kaptein Sigurd 
Fjærestad  og 

Trygve Winter- 
Hjelm på broen

Lunsj med den norske besetningen: Fra høyre: Første-
styrmann Kim Tore Steen, Kaptein Sigurd Fjærestad, 
Tredjemaskinist Sigbjørn Tverderøy, Overstyrmann Roger 
Agedal, Chief Rune Kristensen og Trygve Winter-Hjelm fra 
Sjømannskirken.
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Boys Night Out

I slutten av april inviterte 
Sjømannskirken til Boys 
Night Out på BB’s Cafe i 
The Heights. Dette begyn-
ner å bli en årlig tradisjon, 
og maten var som vanlig 
upåklagelig.

Beredskapssamling med Equinor

1. mai var Sjømannskirken invitert til Equinor for å holde kurs. Trygve Winter-Hjelm og Torhild Viste holdt et foredrag kalt: 
«Human side of Crises Management».
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17. maifeiring

17. mai feiring på Rice University
Den 17. mai var Robert Knudsen og Trygve Winter-Hjelm 
i lag med en gruppe studenter for å feire nasjonaldagen 
på Rice University. Studentene var i Houston i forbindel-
se med Gründerskolen.

Som vanlig ble nasjonaldagen behørig feiret på Sjømannskir-
ken, i år på 18. mai. Vi startet med å feire gudstjeneste, før det 
ble taler for dagen, barnetog og til slutt pølser, kaker og gøyale 
aktiviteter.
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Sommer på sjømannskirka

Rekefest

I sommer fi kk kirken god hjelp av vikarer for å holde åpent gjennom sommeren. Først 
var det Audun og Birgitte Haga med familie som holdt åpent noen helger i juni, før 
Arnfi nn og Elisabeth Eng sørget for lørdagsgrøt og gudstjeneste et par helger i juli.

Hver høst og vår har vi rekefest på Sjø-
mannskirken i Houston. 27. september 
kunne vi by på «norske» reker som var 
fl øyet inn for anledningen. Det ble som 
vanlig underholdning, og et høydepunkt 
var å få høre Filip and the Late Bloo-
mers spille svisker fra jazzen.
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Kick-Off 

I september ønsket vi Yrjan og Sol velkommen med en heidundrende Supersøndag. Det 
var familiegudstjeneste, god mat, mulighet til å ta Svømmeknappen og ikke minst et fan-
tastisk stupeshow. Mange vil også huske en nydelig ballettoppvisning av Madelen Munk-
vold-Salazar.
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Texas-dag
Siden sist

Veldig mange møtte opp til Texas-
dagen 13. oktober. Dagen var pre-
get av godt humør, gøyale aktivi-
teter og masse god mat. Brisket, 
Short Ribs og Pulled Pork var for 
anledningen laget fra bunnen av 
Børre Stokholm. Det var også 
innsettelse av Yrjan og Sol, samt 
presentasjon av årets konfi rmant-
kull. Innsettelsen ble gjort av 
utenlandssjef i Sjømannskirken, 
Jan Tommy Fosse. Foto og drone-
bilder ble tatt av Lars Ole Sikke-
land. Tusen takk til alle som kom. 
Vi håper alle kommer igjen på 
neste Texasdag!
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The Four Corners
For Europeans looking for a va-
cation spot in the United States 
that is as unlike home as pos-
sible, the American Southwest 
is a logical choice.  The Grand 
Canyon, Bryce Canyon, Sedo-
na, Zion, and Arches parks are 
all unique and spectacular.  The 
downside of visiting the best-
known parks in the summer or 
during holiday seasons, howev-
er, is that they can feel less like 
wilderness areas and more like 
major metropolitan  areas with 
Los Angeles-type traffi  c jams 
and even air pollution from all 
of the visitors’ cars.  Some read-
ers may have found out the hard way that campground spaces 
in well-known national parks must be reserved several months 
in advance.  Fortunately,  the Southwest is a huge area with 
plenty of places for tourists who like to spend their vacations 
far from crowds.  The Four Corners area has many such places.

Four years ago my wife and I were fortunate to land post-re-
tirement jobs in Bloomfi eld, New Mexico, in the Four Corners, 
in the very heart of the Southwest.  The Four Corners area is 
so named because that is where the four states of New Mexico, 
Arizona, Colorado, and Utah meet. The place where the states 
meet is in the Four Corners Tribal Park on the Navajo Reserva-
tion, and the Navajo tribe will charge you $5 for the privilege 
visiting it.  While the monument there is not particularly inter-
esting, there are usually Navajo artisans selling their wares, and 
there are sometimes pow wows (native dance contests) or other 
tribal events that make the park worth the visit. 

Bisti Badlands

Bloomfi eld is in the heart of the 
Bisti Badlands.  Not many tour-
ists fi nd the Badlands, but they 
are worth a visit.  This is one of 
many areas of public land that is 
managed by the U.S. Bureau of 
Land Management (BLM).  As 
with most BLM areas, there are 
no full-service campgrounds, so 
you will not fi nd running water 
or electrical hookups.  Near the 
entrance of the wilderness area 
there is a primitive campground  
with campsites for tents and 
recreational vehicles.    Pit toi-

lets are the only conveniences there.  When I was last there site 
camping cost $10 per night.  As with most BLM land,  dispersed 
camping is allowed and costs nothing.  Dispersed camping 
must be tents only, as motorized vehicles are not allowed in the 
wilderness area.  
Campfi res are 
prohibited, and 
camping is lim-
ited to 14 days.  
Since this is a 
wilderness area 
and not a park, 
there are  few  
marked trails 
and no ranger 
stations.
While the above- 
mentioned parks 
are teeming with 
visitors, this is 
certainly not the 
case in the Bisti 
Badlands.  Even 
in peak tourist 
season, traffi  c 
there is sparse.
Many visitors 
fi nd the land-
scape of the Badlands to be ugly, but it does have a special stark 
beauty to it, and it certainly is unique.  In prehistoric times the 
Badlands was a swamp at the edge of an inland sea.  As a result, 
there are a great many fossils there, although tourists are not 
allowed to take them out of the park.  The famous Bisti beast, 
a smaller relative of the tyrannosaurus rex, was found there.  
There is little vegetation in the Badlands, but the rock forma-
tions there are very interesting.



Texas Nytt Nr. 3 2019 21

Reisebrev

Chaco Culture National Historical Park

Chaco Culture National Historical Park (CCNH), which in-
cludes Chaco Canyon, lies to the south of Bloomfi eld.  Although 
this area is not as well-known as other parks in the Southwest, 
some archaeologists consider it as important a site as the bet-
ter-known Stonehenge in the UK.  A millennium ago, the Four 
Corners was home to the Chaco people and was one of the most 
populous parts of what is now the United States.   At the center 
of their world was Pueblo Bonito, a trade a ceremonial center 
that can be found in the park. While much of Pueblo Bonito still 
lies underground, about 800 rooms have been unearthed.  
In addition to Pueblo Bonito, there are ruins of several small vil-
lages and isolated houses to be found near hiking trails around 
the park.  Since this is a national park, there is an interpretive 
center with a small museum and ranger-led tours.  The park’s 
Gallo campground has restrooms with running water and sites 
for both tents and recreational vehicles, but no hookups. 
The park is designated an International Dark Sky Park, and as 
such there is almost no light pollution there.    The only electric 
lights in the park are at the ranger station and museum, and they 
are covered so that all 
outdoor lights refl ect 
downward only.  As 
a result, CCNH Park 
is one of the darkest 
places on earth that 
humans can easily 
visit.  That, combined 
with the clear air of 
the high desert, make 
the park an incredible 
place for stargazing.
Poor access is what 
keeps the number of 
visitors to the park 
low.  To enter the park, 
you must drive about 
twenty miles down a 
rutted, pothole-fi lled 
washboard dirt road.  
Most car rental com-

panies forbid driving their vehicles on such roads, and 
there is no public transportation into the park, so tour-
ists who do not come with their own vehicles will have 
no access.   Expect to drive fi ve or ten miles per hours on 
long sections of that road.

Southern Ute Reservation

To the north of Bloomfi eld in the state of Colorado is the 
Southern Ute Indian Reservation.  The Southern Utes 
are among the most prosperous of the Native Americans, 
partly because the have good farmland, partly because 
they have a luxury casino in Ignacio, near the Durango 

Mountain resort and ski area, but mostly because of the way 
they handle their energy resources.  The Southern Utes might 
be considered the Norwegians of the Native Americans.  They 

not only took control 
over their own ener-
gy resources, but also 
invested in energy-re-
lated business beyond 
their reservation.  
As with the entire 
Four Corners area, 
there are many Chaco 
ruins on the reserva-
tion.  While none are 
open to unescorted 
visitors, archaeol-
ogist-led tours are 
available.
The road north and 
west of Ignacio leads 
to Durango, Colorado.  
There, the desert gives 
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way to alpine forests.  The Durango Mountain ski resort, for-
merly known as Purgatory, is one of the better-know ski resorts 
in Colorado.  
Between Durango and Cortez, lies the Mesa Verde National 
Park.  The area has been inhabited for about 10,000 years.  It is 
most famous for its cliff  dwellings. The cliff  dwelling were built 
by the Ancestral Pueuboans, also known as the Anastasi.  Their 
houses were carved into sandstone cliff s.  There are about 5000 
archaeological zones in the park, many of which can be visited 
by self-guided hiking trails or ranger-led tours.  The largest site 
is Cliff  Palace, which contains about 150 rooms.  
Mesa Verde gets about half a million visitors per year, so expect 
bigger crowds than at Chaco Canyon.  Services at Mesa Verde 
are very good, with stores, camping, restaurants, and several 
rangers.  Since elevation at the park reaches 8500 feet (about 
2600 meters) expect to tire easily.

Hovenweep National Monument

To the west of Mesa Verde lies Hovenweep National Mon-
ument.  This park has four units which contain  villages that 
were built in the early part of the second millennium.  What is 
unique about Hovenweep is that the inhabitants built towers, 
some as tall as a modern four story building.  Like Chaco Cul-
ture Nations Historical Park, Hovenweep is a designated dark 
zone with no electrical hookups at the campground and with 
all outdoor lights at the ranger station covered to prevent light 
pollution.

These are not the only places in the Four Corners worth visit-
ing.  In addition to the national parks and recreational areas 
there are a number of state and county parks as well.  One could 
spend a dozen vacations in the area and not run out of new ex-
periences.

Tanker i
tidenReisebrev
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Skrevet av: Yrjan Mirzai Sunde
Info

Program høst og jul
27. oktober  kl. 11:00 Bots- og bønnedag, gudstjeneste 
3. november  kl. 11:00 Allehelgensdag, gudstjeneste
10. november  kl. 11:00 22. søndag i treenighetstiden, gudstjeneste
17. november kl. 16:00 23. søndag i treenighetstiden, gudstjeneste med påfølgende måltid
 kl. 18:00 Julekonsert med Solveig Leithaug, betaling i form av kollekt og donasjon
24. november kl. 11:00 Åpen kirke, ikke gudstjeneste
1. desember  kl. 11:00 1. søndag i advent, gudstjeneste
8. desember kl. 11:00 2. søndag i advent, superSØNDAG m/ 4 og 6-årsbok og juleverksted
 kl. 17:00 St.Lucia ved SWEA, egen påmelding
15. desember kl. 11:00 Dansk julegudstjeneste
 kl. 17:00 Vi synger julen inn!
22. desember kl. 11:00 Åpen kirke, ikke gudstjeneste
24. desember kl. 12:00 Julaften, gudstjeneste
 kl. 14:00 Julaften, gudstjeneste
 kl. 17:00 Julaften på kirka. Velkommen på Sjømannskirken – her blir det god norsk  
  julemat, juletre, gaver og julestemning. Pris: $30 for voksne, $10 for barn.  
  NB: Det er begrenset med plass og enslige prioriteres.
25. desember kl. 12:00 Juledag, høytidsgudstjeneste

Spesielle aktiviteter Julemarked:  8. – 10. november

  Prosjektkor: 30. oktober, 13. november, 20. november, 4. desember, 11. desember

  Juletrefest: 5. januar

Faste aktiviteter:   Onsdagsforum: 6. november, 4. desember

  Familiedag i Katy: 19. november, 3. desember

  Tweens: 6. desember

Normal-åpningstid Onsdag-fredag kl. 12-16

  Lørdag kl. 10-16, åpen kirke – med risengrynsgrøt fra kl. 12

  Søndag kl. 11-15, gudstjeneste fra kl. 11 med påfølgende kirkelunsj

Med forbehold om endringer. 
For løpende informasjon se Facebook, nyhetsmail og kirkens internettside.

Husk at du kan ringe vakttelefonen om noe skjer eller du ønsker å komme til kirken på stengte dager: 
Ring +1 832 260 4271.

 

  



24  Texas Nytt Nr. 3 2019

Skrevet av: Leiv Andre Dale
Reisebrev

Gospel Explosion Norway på USA-tur

til palmehelgen.  Selv om alle i reisefølget kjente sangene vi 
skulle synge fra sine egne lokale kor, var det nødvendig å sam-
kjøre alle i det nye felleskoret. Hele lørdagen fi kk vi være i Sjø-
mannskirken for å øve gjennom alle sangene vi skulle bruke un-
der USA-turen. Det var spennende å bli litt mer kjent med dem 

vi ikke kjente fra før, 
øve sammen med nye 
korister vi ikke had-
de øvd med, og ikke 
minst bli kjent med 
Kjell Valle som var ny 
dirigent for mange av 
oss. I tillegg til solister 
fra selve felleskoret var 
Kine L. Fossheim med 
oss som hovedsolist.  
Leif Ingvald Skaug 
spilte piano til alle 
sangene.  

Palmesøndag deltok vi 
på gudstjeneste i Sjø-
mannskirken.  Vi ble 
tatt veldig godt imot 
av både kirkens ansat-
te og de fremmøtte, og 
denne gudstjenesten 
markerte et fl ott start-

I dette reisebrevet vil jeg oppsumme-
re årets store gospelkortur fra Norge 
til USA.  Sammen med nesten 100 
andre korister fra ulike byer i Nor-
ge gikk turen til USA denne påsken, 
med første stans i Sjømannskirken i 
Houston.  Først litt om oss. Konsep-
tet ”Gospel Explosion” er et korpro-
sjekt som arrangeres hvert år i fl e-
re norske byer.  Alle som ønsker å 
delta som korist kan være med i en 
10 ukers intens øvingsperiode, som 
avsluttes med en storslagen konsert 
med gjestesolister og band. Konsep-
tet er utviklet og drives av den mu-
sikalske ildsjelen Leif Ingvald Skaug, 
som også er dirigent med lang erfa-
ring i å lede gospelkor. Skaug har i 
tillegg fått med seg andre erfarne 
dirigenter til slike korprosjekt, og 
”Gospel Explosion” når ut til stadig 
fl ere norske byer.  Mange opplever 
at å delta i slike korprosjekt møter 
et behov og treff er en nerve som en 
ikke fi nner i andre sammenhenger i 
Norge i dag. 

Nå var tiden inne til å samle korister fra de ulike byene som 
hadde deltatt i slike korprosjekt, og arrangere en felles kortur til 
USA.  Det var stor forventning til denne korturen til gospelens 
hjemland.  
Turen ble en kombinert 
turne og reiseopplevelse 
der vi reise gjennom sju 
stater og besøkte byene 
Houston, New Orleans, 
Memphis, Nashville og 
Chicago. Reisefølget ble 
fordelt på to busser som 
brakte oss trygt frem 
hele veien fra Houston 
i sør til Chicago i nord.  
Det er mange inntrykk 
fra turen som er vanske-
lig å formidle gjennom 
et reisebrev, men jeg 
skal forsøke å gi noen 
glimt av hva vi opplevde. 

Etter en lang fl yreise 
kom vi frem som samlet 
gruppe til Houston. Det 
var fredag ettermiddag 
og vi var ved inngangen 

Øvelse på Sjømannskirken i Houston

Før konsert i Nashville
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skudd på korturen vår.  Etter gudstjenesten fi kk vi servert god 
grillmat i fl ott vær i uteområdet ved kirken, før vi satte kursen 
østover mot Louisiana og til jazzens fødeby New Orleans.  

Vi ankom New Orleans utpå kvelden og gikk fort ut i gatene for 
å fi nne ut hva byen hadde å by på.  Hovedmålet var områdene 
ved Bourbon Street og French Quarter. Det var stort å oppleve 
utelivet i et mylder av utesteder og jazzklubber 
i alle slags varianter. Overalt hørte vi band og 
musikere av ypperste klasse. Neste dag fi kk vi 
oppleve byen på en annen måte. Klubbmusi-
kerne var byttet ut med gatemusikere og mer 
tradisjonelle jazzband på caféene i byen. Vi 
ruslet rundt i gatene med de karakteristiske 
smijernsbalkongene langs husveggene, helt til 
vi nådde den brunfargede Mississippi-elven 
med de gamle hjulbåtene.  Det var herlig å bare 
sette seg ned ved en café, og nyte musikken og 
atmosfæren i den sjarmerende byen.

Videre gikk reisen nordover til Memphis.  Kjøre-
turen gikk langs den mektige Mississippi-elven 
som går gjennom hele USA, og munner ut i 
New Orleans hvor vi dro fra denne dagen. Da vi 
kjørte fra Mississippi-deltaet i sør gikk tanke-
ne mine tilbake til slavetiden. Det var nettopp 
her at store mengder afrikanske slaver ble solgt 
etter å ha blitt fraktet med skip fra Afrika, og 
ofte ført videre langs denne Mississippi-elven.  
Det var her slavene ble tvunget til å jobbe på 

Reisebrev

Plakat konsert i Nashville

Øvelse med Dextwer Walker i Chicago

plantasjene. Det var 
her de sang sine san-
ger om sitt håp til Gud, 
og om utfrielse fra sin 
uverdige tilværelse. De 
lagde sangene basert 
på musikktradisjo-
ner de tok med seg fra 
Afrika.  Da vi passerte 
alle slettene langs Mis-
sissippi-elven ble jeg 
minnet om at jeg be-
fant meg ved røttene til 
gospelmusikken. Også 
ved røttene til sanger 
vi sang i koret, og in-
direkte til det meste av 
hva vi kaller moderne 
musikk.  Det er ikke 
uten grunn at staten 
Mississippi ønsket oss 
velkommen med et 
stort skilt med under-
teksten: ”Birth-place of 
Americas music” .

Vi hadde vært i USA i fi re dager, og var allerede kommet frem 
til Tennessee, den fjerde staten på reisen.  Det tok  ikke lang tid 
før vi var ute på gatene i Memphis, og spaserte til den histo-
risk kjente blues-gaten ”Beale Street”.  Her var det herlig blues 
langs hele gaten fra både barer og spisesteder.  Den mest popu-
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lære bluesklubben var 
”BB Kings blues club”, 
oppkalt etter den store 
blueslegenden fra byen, 
og her fi kk vi nyte før-
steklasses bluesmusikk.  
Dagen etter besøkte 
mange av oss Elvis sitt 
kjente Graceland, mens 
andre fi kk med seg mu-
seum med andre kjente 
storheter som kom fra 
denne byen.

Vi var kommet til ons-
dag i påskeuken, og nå 
gikk bussturen videre 
til Nashville.  Denne 
kvelden skulle vi synge 
i kirken Bethel Outre-
ach Church i drabant-
byen Brentwood, hvor 
vi skulle ha første store 
konsert.  Da vi kom frem 
rakk vi først en liten fellesøvelse i kirkens eget øvingsrom.  Et-
terpå ble det lydsjekk og litt øving sammen med noen av kirkens 
lokale musikere før vi gjorde oss klar til konsert.  Dette så vi 
virkelig frem til!   Før vi satte i gang fi kk publikum en god dose 
Norges-reklame på storskjermer, og vi ble  introdusert av blant 
annet den norske artisten Solveig Leithaug. Hun bor sammen 
med sin familie i Nashville.  Konserten ble en stor opplevelse for 
oss, og med stor respons fra salen.  Et av høydepunktene var da 

kona til pastoren kom opp til oss på scenen og sang solo til san-
gen ”Let the church say amen” sammen med Leif Ingvald Skaug 
og resten av oss i koret.  Hun heter Debbie Winans-Lowe og er 
den yngste søsteren til de mer kjente søsknene Bebe og Cece 
Winans i den kjente Winans-familien.  Vi ble veldig inspirert 
av å synge i denne kirken, og pastoren uttrykte stor begeistring 
over å ha oss på besøk. Han måtte innrømme at han ikke var 
forberedt på at et gospelkor fra Norge skulle låte så bra.  Dagen 
etter hadde vi dagen til fri disposisjon i Nashville, og for de fl es-

te av oss ble det selvfølge-
lig en tur ”downtown” til 
de utallige Country-barer 
i denne Country-musik-
kens hovedstad.

Langfredag morgen satte 
bussene kursen mot Chi-
cago. Dette ble den siste og 
lengste etappen på reisen. 
Vi kom frem til storbyen 
Chicago i kveldingen, og 
startet oppholdet med 
å ta fellesbilder av hele 
korgjengen, med ”Windy 
City” som bakgrunn.  

Etter at vi alle hadde sett 
litt av byen, fi kk vi være 
med på en korøvelse med 
den prisbelønnede kordi-

Reisebrev

På Hard Rock cafe i Chicago

Fellesbilde av koret tatt i Chicago
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rigenten Dexter Walker, som også har fl ere plateutgivelser bak 
seg. Han skulle øve med gospelkoret han leder i en av Chicagos 
bydeler, og dette ble for oss et av de store musikalske høyde-
punktene på turen.  Vi fi kk høre og se autentisk levende gospel 
fra et eksplosivt kor med fantastisk stemmer, akkompagnert 
av hammondorgel som hovedinstrument.  Vi fi kk se hvordan 
koret øvde med en svært dyktig 
korleder, som virkelig hadde ført 
koret til store høyder.  Øvelsen 
kokte etter hvert i herlige rytmer 
med sang, dans og tamburiner i 
skjønn forening. Det ble en sterk 
opplevelse da vi til slutt fi kk øve 
sammen med koret, og vi sang 
med afroamerikanske gospel-
stemmer rundt oss på alle kan-
ter.  Dette var siste kvelden på 
USA–turen vår, og på vei tilbake 
til hotellet hadde vi fellesmiddag 
på byens Hard Rock Cafe.

Så kom søndag og påskemorgen, 
og vi skulle avslutte USA-opphol-
det med å synge i den afroameri-
kanske baptistkirken Mt. Pisgah 
Chicago.  Vi ble møtt av en stor-
slagen kirkebygning, bygget i ny-
klassisistisk stil for over 100 år si-
den.  I denne kirken hadde Martin 
Luther King talt fl ere ganger, og 
her holdt han sin siste tale før han 

ble skutt i Memphis. Jeg 
fi kk snakket med en eldre 
mann i kirken som husket 
godt da King talte der.  Vi 
ble tatt hjertelig i mot av 
folk i kirken og responsen 
var overveldende da vi 
sang under gudstjenesten.  
Da vi sang ”Don’t cry” var 
det tydelig at mange ble 
sterkt berørt, også blant 
oss i selve koret.  Sangen 
formidler påskemorgens 
gledesbudskap på en sterk 
måte. Etterhvert overtok 
lovsangerne og kirkens 
pastor, og de både talte 
og sang om hverandre. 
Gudstjenesten ble både en 
sterk markering av pås-
kens budskap, og samtidig 
en markering av slutten 
på USA-oppholdet for oss 
i Gospel Explosion Nor-

way.   Vi hadde en uforglemmelig tur denne påsken, og kunne 
sette kursen hjemover med mange sterke inntrykk fra en inspi-
rerende reise.  Samtidig en tur med mye gøy og godt selskap 
med gode korvenner, - i gospelens hjemland!

Reisebrev

Fra hotelllobby i Chicago

Bilde fra sang i baptistkirken Mt Pisgah Chicago
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Skrevet av: Yrjan Mirzai SundeSponsor-
avtaler

Sponsoravtaler med Sjømannskirken

Ny Sudoku
Løsning på Sudoku fra nr. 

2-2019
Vanskelig Sudoku

Vanskelig Sudoku Lett Sudoku
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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

SAFER, SMARTER, GREENER

-

DNV GL is a global quality assurance and risk management company. Driven by our purpose of safeguarding life, 
property and the environment, we enable our customers to advance the safety and sustainability of their business. 
Operating in more than 100 countries, our professionals are dedicated to helping customers in the maritime, oil & gas, 
power and renewables and other industries to make the world safer, smarter and greener.

 Learn more at www.dnvgl.us/maritime

DRIVEN BY OUR PURPOSE

Her er det ledig 
annonseplass!



Texas Nytt Nr. 3 2019 31

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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