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2.199 og 661 er to tall jeg har refl ektert ganske mye over de sis-
te ukene. Tallene er hentet fra statistikken til Sjømannskirken 
i Houston og forteller oss at det i løpet av 2019 har vært 661 
frivillige medarbeidere i sving for å få kirka til å gå rundt, med 
innsats høyt og lavt. Til sammen har dere bidratt inn i fellesska-
pet her på Sjømannskirken med 2.199 timer. Noen har bidratt 
med smått og andre har bidratt med stort. Summen av det hele 
utgjør ganske enkelt et drøyt årsverk. For en arbeidsinnsats! 
For et privilegium å få lov til å tjenestegjøre med slike fl otte 
mennesker som gir av sin fritid og kompetanse, alt for felles-
skapets store gode. 

Uten en slik innsats ville ikke julemar-
kedet generert midlene vi trenger for å 
skape gode og trygge samlingspunkter 
på kryss og tvers av generasjoner og 
sosial kapital. Ei heller ville 17. maifei-
ringen vært av samme kaliber. Det er 
ganske enkelt dere som stiller opp som 
gjør at det er mulig å ha kirke på bruket. 
Apropos kirke, visste du at kirkespiret 
med glassmaleriet i år omsider blir re-
staurert? Det hadde heller ikke latt seg 
gjøre uten bidrag fra Eigil Trondsen 
i form av pengegave og tid. Etter å ha 
sett plastfolien fl asse på alterbildet over 
lenger tid fi kk han nok og tok saken i 
egne hender. Resultatet blir nytt og 
ekte glassmaleri som vil avdukes i løpet 
av dette kvartalet. Vi ønsker samtidig å rengjøre og male spiret, 
slik at tårnet på ny kan bli hvitt og innbydende. 

For det er dette pengegavene fra dere i næringslivet og du som 
privatperson vil gå til. Tiltak som skaper trivsel for alle som 
er innom bruket på kortere eller lengre opphold. I fjor ble det 
samlet inn $22.435 fra privatpersoner som bidro til sårt etter-
lengtede vedlikeholdsløft på kirketomten. Næringslivet bidro 
med $41.130, og sikret på så måte en stor del av driften vår. 
I år samler vi inn midler til å få installert vifter og lys i teltet 
bak kirken, restaurere plastbelegget i bassenget og utskiftning 
av frysemaskineriet på kjølerommet. Tiltak jeg er sikker på vil 
komme fellesskapet til gode, være seg på en varm sommerdag, 
på en mørk kveld på overnattingsleir for barn og unge, eller 
rundt juletider når vi stolt forsyner den norske kolonien i Texas 
og sjømenn med julekjøttet. 

Som daglig leder vet jeg at det er mange i kolonien som bidrar 
stort, både med frivillighetstimer og med donasjoner i form av 
penger. Tallene fra fjorårets regnskap viser det samme. Det gjør 
også statistikken vår. Tusen takk skal dere ha! 

Jeg vil imidlertid driste meg til å utfordre deg til å tenke stort 
og dele av overskuddet slik at vi får gjennomført helt prekæ-
re tiltak som utskiftning av maskineriet på fryserommet som 

mot alle odds lever på lånt 
tid etter kyndig omsorg fra 
vaktmester Roy Johnsen. 
Om vi skulle være så uhel-
dig at maskineriet ryker 
i perioden vi mottar det 
meste av varene som fre-
kventerer fryserommet, 
vil  Sjømannskirken i Houston risikere et svinn tilsvarende 
$30.000. En utskiftning vil koste rundt $8.000. Enkel ma-
tematikk tilsier altså at tiltak må iverksettes, og det skal det. 
Håpet er imidlertid at en slik utskiftning kan fi nne sted uten 

at en for stor av vedlikeholdsposten 
forsvinner. Mer konkret håper jeg 
på en innsamlingsdugnad som helst 
bør være i mål før neste nummer av 
Texas Nytt. Tror du det lar seg gjøre? 
Vi takker i så fall for støtten du bi-
drar med og minner om at bidraget 
vil sikre sjømannskirke i Houston 
for neste generasjon óg.

Den underliggende tonen i dette 
nummeret av Tanker i tiden er nem-
lig denne: Sjømannskirken i Hous-
ton er et sted som fortsatt skal bestå. 
La det ikke herske tvil! Debatten om 
å fl ytte kirka er for lengst lagt død, 
og nå fokuseres det på å utbedre den 

fl otte kirketomten i Young Street slik at den i 2020-årene også 
kan være et samlingspunkt for fastboende og nordmenn på 
kortvarige eller lengre opphold i området.

Det handler kort og godt om å gjøre det beste ut av hva man har. 
Vi har en tomt på 20 mål, og i den et potensiale til Houstons 
fl otteste kirkeanlegg, men en tomt er ikke mer enn folkene som 
fyller den. Sjømannskirken i Houston er velsignet med fl otte 
brukere og støttespillere i alle aldre. Jeg er derfor overbevist 
om at vedlikehold av tomten og utstyr vi har på denne lar seg 
gjøre i år óg. Min overbevisning er ikke grunnløs, men har sitt 
utgangspunkt i at det i kolonien vår er så mange nestekjærlige 
og ressurssterke folk som opp gjennom historien har vist seg å 
stille opp når sjømannskirka deres trenger hjelp og støtte. Jeg 
tror derfor det vil skje i år óg. Jeg har troen på at det er folket 
som bygger kirke. For sjømannskirka fi nnes i Houston nettopp 
for dere, folket som gjør bruk av den.

Ønsker du å bidra til å ordne nytt maskineri på fryserommet? 
Send i så fall en sjekk til Sjømannskirken i Houston, og merk 
betalingen med donasjon til utskiftning av fryserommet. Takk 
for innsatsen i 2019. Takk for støtten vi får gjennom frivillig 
innsats og donasjoner i 2020!

Med ønsker om en god inngang til 2020-årene!

Skrevet av: Yrjan Mirzai Sunde

Tanker i
tiden

Nytt år og Sjømannskirken består!
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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 fi re 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 april 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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Redaktør for dette nummer: Terje Odden.
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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

Det hev ei rose sprunge
«Det Hev Ei Rose Sprunge» er en tysk salme fra 1600-tallet, 
med melodi fra  en tysk folkevise på 1400-tallet. Den har sitt 
utgangspunkt i Jesaias bok 11,1.

Den opprinnelige utgaven av salmen, på to vers, er fra 1587. 
Den ble første gang trykt i Köln i 1599. Salmen ble arrangert 
som fi rstemmig korsats av den protestantiske komponisten 
Michael Praetorius i 1609. 

Rosen symboliserer Jesu fødsel, i en fattig familie, med lite gro-
bunn. Fattige kår er også symbol på ubesudlet renhet, lite på-
virket av tidens forfall. Han ble født i Davids hus og ætt. Jesse 
var kong Davids far.

At Jesusbarnet skulle bli født midtvinters, ved midnattstid, var 
slik profetene hadde spådd, og slik de gamle sang om.

Jesaia 11,1: «Ein kvist skal skyta opp frå Isais krybbe, og eit skot 
skal spira fram frå hans røter.»

I tolkningen av Jesaia 11,1 var det opprinnelig dissens mellom 
den katolske kirke og den protestantiske om hvem som var «ro-
sen». Den katolske hevdet Jomfru Maria, den protestantiske 
hevdet Jesus.

Det fi nnes diverse versjoner av salmen på mange språk, fra tre 
til fem vers.

Salmens 3. vers ble skrevet av hymnologen Friedrich Layriz i 

Det hev ei rose sprunge
ut av ei rot so grann,

som fedrene hev sunge
av Jesse rot ho rann.
Og var ein blome blid

midt i den kalde vinter
ved myrke midnatts tid.

Um denne rosa eine er
sagt Jesajas ord,

Maria møy den reine
bar rosa til vår jord.

Og Herrens miskunns makt
det store under gjorde

som var i spådom sagt.

Guds rose ljuvleg angar
og skin i jordlivsnatt.

Når hennar ljos oss fangar,
ho vert vår beste skatt.

Me syng i englelag:
No er det fødd ein frelsar,

og natti vart til dag.

1844.

Kanskje berodde det på 
økumeniske dissenser at 
salmen trengte så lang tid 
på å etablere seg i sang-
bøkene til begge de store 
konvensjonene. Selv om det stadig fantes bearbeidinger og vide-
reutviklinger, fant denne dypt kristelige sangen lite oppmerksom-
het i sangbøker. Den var nesten glemt. Den kom først i den tyske 
evangeliske sangbok i 1915.

Men tilføyelsen av det 3. verset av Layriz ble så populær at den 
siden 1938 også ble innlemmet i den katolske sangpraksis.

Riktig populær ble salmen i det 20. århundre, hvor den ble opp-
tatt i mange sangbøker og også salmebøker.

Uttrykk for salmens popularitet er også det betydelige antall inn-
spillinger som er gjort av den, både med enkeltartister og kor. Alt 
fra operasangere, Sting, og barnekor, til Andrè Rieus’ Orkester,  i 
alt over 1000 innspillinger.

Den stemningsfulle «Det hev ei rose sprunge» forbinder musikere 
av alle sjangre.

I Norge kom den første versjon, på to vers, i 1919. Den var omsatt 
av Per Hognestad til nynorsk. Det 3. verset, etter Friedrich Layriz, 
ble tilføyd av Per Hognestad i 1921.

Jeg ble særlig kjent med salmen som tysk adventssang da jeg bod-
de i Vest-Tyskland på 80-tallet. Den fi rstemmige korsatsen av 
Michael Praetorius er fremdeles populær der.

Jeg synes den tyskspråklige originalversjonen er den vakreste, 
fordi ordene klinger så fi nt, i sin enkelhet, til den stemningsfulle 
toneføringen. Lyrikken i teksten er ikke særlig dyptpløyende, den 
er mer som en fortelling av historiske perspektiv sett fra kristelig 
ståsted. At profetiene gikk i oppfyllelse ved Jesu fødsel. Salmen 
nevner årstid og døgntid, slik apostlene senere nedtegnet.
De to første versene er veldig like på tysk og nynorsk.
Det 3. verset på nynorsk er interessant nok ikke så veldig likt 
verset tilføyd av Layriz i 1844, selv om noen av elementene er de 
samme:

Skrevet av: Øystein Bredesen

Guds rose ljuvleg angar
og skin i jordlivsnatt.

Når hennar ljos oss fangar,
Ho vert vår beste skatt.

Me syng i englelag:
No er det født ein frelsar,

Og natti vart til dag

Den lille blomsten, så liten,
som duftet så søtt for oss, 

med sin lyse glorie
fordrev den mørket.

Sant menneske og sann Gud,
hjelper oss ut av all lidelse,
redder oss fra synd og død 

3. vers på nynorsk 3. vers fritt oversatt fra tysk
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Skrevet av: Åse Marie Braut
Fra 

Sjømanns-
kirkens    
kjøkkenEltefritt grytebrød

Grytebrød, eltefritt brød eller no-knead-bread om du vil, er en 
etterhvert velkjent brødbakingsteknikk som krever litt planleg-
ging, men allikevel minimal innsats. Belønningen er et luftig 
og saftig brød, med en perfekt sprø skorpe. Oppskriften gir ett 
brød. 

500 gram hvetemel
¼ ts tørrgjær
2 ts salt
4 dl vann

Slik gjør du:
1. Bruk en sleiv og bland det tørre sammen i en bolle. Hell i 

vann og rør deigen raskt sammen. Deigen skal være fast, 
men fortsatt litt klissete. Dekk bakebollen med lokk eller 
plastfolie, og hev deigen i romtemperatur i 12-18 timer.

2. Dryss godt med mel på et ark bakepapir, og hvelv deigen 
over på arket. Deigen er litt klissete. Bruk en slikkepott el-
ler litt mel på fi ngrene og brett sammen deigen fra kanten 
og inn mot midten. Gjenta bretteprosessen et par ganger 
og strø eventuelt på litt mer mel dersom deigen klistrer seg 
fast til papiret.

3. Snu deigen og legg den med brettesiden ned på bakepapir-
arket. Sørg for å ha godt med mel på arket slik at brødet 
ikke setter seg fast under etterhevingen. Snu bakebollen 
over deigen, og la brødet etterheve i 1 ½ time.

4. Når brødet har stått på kjøkkenbenken i 1 ½ time, sett inn 
en støpejerngryte med lokk i stekeovnen og skru ovnen på 
250 °C/480 °F. La gryten stå i stekeovnen en ½ time slik at 
den blir god og varm. Gryten må tåle 250 grader og ha lokk. 

5. Ta den varme formen ut av stekeovnen når deigen er ferdig 
hevet. Strø litt mel i bunnen av gryten. Løft opp deigen ved 
hjelp av bakepapiret og hvelv den over i gryta. Ha på lokk 
og sett gryten tilbake i stekeovnen. Stek brødet i 30 minut-
ter på nederste rille.

6. Ta av lokket på gryten, skru stekeovnen på 200 °C/390 °F, 
og stek videre i 10 - 15 minutter til brødet har fått en fi n gyl-
len farge og en sprø stekeskorpe. Vend brødet ut av gryten 
og avkjøl på rist.

Eksperimenter gjerne og tilsett frø, nøtter, tørket frukt eller lig-
nende for å få en ny og spennende variant av brødet.  Oppskrif-
ten er hentet fra matprat.no. God fornøyelse!
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Skrevet av: Trygve Winter-Hjelm
Hovedsak

Hilde Skorpen & Ole Stubben 
Det er en av dagene før jul. I går var det 28 grader, og noe 
man i Norge ville kalt «vår i lufta», i dag er det surt og kaldt 
og 10 grader, som en norsk høstdag. Texas-vinteren byr på 
store variasjoner. Texas Nytt er på vei til Det kongelige nor-
ske generalkonsulat for å hilse på vår nye generalkonsul Hilde 
Janne Skorpen og hennes mann Ole Stubben. 

Hilde Janne Skorpen kommer fra Norges vestligste øykommu-
ne, Solund, helt 
ytterst i Sogne-
fjorden. Solund 
har mer enn 1000 
holmer og skjær.  
Hilde er glad i 
sjøen, og kajakk-
padling er en av 
Hildes lidenska-
per. Padling er 
også en fritidsin-
teresse hun og Ole 
har sammen. Hun 
er spesielt glad 
i å padle rundt 
holmer og skjær 
på Hvaler der de 
nyter somrene 
på hytta. Selv om 
forholdene ikke 
ligger like godt til 
rette for padling 
i Houston-områ-
det, vil de utforske mulighetene. 

Før Hilde fl yttet til Houston var hun leder for næringslivssek-
sjonen i Utenriksdepartementet. Hun og Ole trives godt i sin 
leilighet midt i Oslo, og planen var å bli værende i Oslo minst 
ett år til før hun søkte seg ut igjen, men da stillingen som gene-
ralkonsul i Houston ble ledig ble fristelsen for stor. Hilde og Ole 
liker seg godt i USA, og ville gjerne tilbake. Nå er planen å være 
fi re år i Houston. 

Hilde Skorpen var generalkonsul i San Fransisco fra 2013-17, 
så hun er ikke uten erfaring fra USA. Før hun begynte i Uten-
riksdepartementet i 1993, hadde hun bodd fl ere steder i USA, 
og kjenner derfor landet godt. På begynnelsen av 80-tallet var 
hun utvekslingsstudent fra Universitetet i Bergen til University 
of California i Santa Barbra.  Senere ble det studier ved Boston 
University, der hun tok en doktorgrad i statsvitenskap.  Et liv i 
norsk utenrikstjeneste har gitt Hilde mange spennende jobber 
og utenlandsopphold. Hun har vært stasjonert ved ambassa-
den i Malaysia, den norske delegasjonen til NATO i Brussel og 
FN-delegasjonen i Genève. I tillegg har hun vært nedrustnings-
ambassadør, og hovedlærer ved Forsvarets Høgskole i Oslo. 
Det er bare fem dager siden Texas Nytts utsendte medarbei-

der var tilstede på generalkonsulatets «Artic Hour» hvor Hil-
de holdt et engasjerende åpningsforedrag om geopolitikk, res-
sursutnyttelse, klima og bærekraft i Arktis. Interesseområdene 
er mange og engasjementet er stort.

Hilde brenner for arbeidet med å fremme norsk næringsliv i 
utlandet, og er meget stolt over at hun var den første stasjons-
sjefen som i 2016 mottok den nyopprettede prisen «Entrepre-    

neurial Diplomat 
of the Year» av næ-
ringsministeren 
og sjefen for Inno-
vasjon Norge.  Hil-
de understreker at 
Ole har en stor del 
av æren for den-
ne utmerkelsen.  
Oles erfaringer 
innenfor logistikk 
kommer til god 
anvendelse i ulike 
sammenhenger. 
Det er f.eks. han 
som tar seg av alle 
forberedelsene og 
alt det praktiske i 
forbindelse med 
representasjon i 
embetsboligen.

Jobben som 
generalkonsul 
kan være kre-
vende på man-
ge vis, ikke 
minst siden 
g e n e r a l k o n -
sulatet i Ho-
uston dekker 
11 delstater i 
M i d t v e s t e n 
og sørstatene.  
Selv om det er 
Hilde som har 
jobben, ser de 
begge det som 
en stor styrke 
at de er to.  De 
liker å samar-
beide og ser på 
seg selv som et 
team.
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HovedsakHilde nev-
ner også at 
det nok er en 
mer kjønns-
delt verden 
i USA enn i 
Norge. Hun 
møter sta-
dig folk som 
forventer at 
det er Ole 
som er gene-
ralkonsulen. 
Både Hilde 
og Ole deler 
et engasje-
ment for li-
kestilling og 
at kvinners 
arbeid skal 
verdsettes og 
vurderes på 
lik linje med 
menns ar-
beid.

Hilde og Ole møtte hverandre da de begge var deltakere på det 
som i dag heter Sjefskurset ved Forsvarets Høgskole.  

Ole har et langt yrkesliv bak seg i det norske Forsvaret. Da 
han etter mer enn tretti år gikk av som oberst i Hæren, hadde 
han vært stasjonert fl ere steder i Norge og i utlandet.  En av 
de mest spennende og utfordrende oppdragene i Oles militæ-
re karriere var jobben som stabssjef 
for hele FN-styrken i Sudan i 2007-
2008. Konfl ikten i Sudan er svært 
kompleks og involverer mange ulike 
folkegrupper. Dessverre har landet 
fremdeles mange utfordringer. Men 
å lede to hundre offi  serer fra femti 
nasjonaliteter var også en kompleks 
øvelse, tidvis både morsom og frus-
trerende. Oppdraget varte i femten 
måneder. Han har også arbeidet 
som seniorrådgiver for Næringsli-
vets Sikkerhetsorganisasjon og sik-
kerhetsrådgiver i Barne- og likestil-
lingsdepartementet.
Ole forteller at det er først nå i de-
sember han er blitt ekte pensjonist. 
Det er tydelig at dette er ferske grei-
er for Hilde, som ikke har hørt han 
omtale seg som pensjonist før. Hun 
ser nesten overrasket ut, men har 
også glimt i øyet, siden de er like 
gamle. 

Ole er positiv og åpen og vil gjerne 

oppleve mest mulig 
der han bor, både 
når det gjelder å bli 
kjent med amerika-
nere og andre. Der-
for engasjerte han 
seg i ektefellefore-
ningen for det diplo-
matiske korps i San 
Francisco, der han 
også var visepresi-
dent i to år. Han har 
også engasjert seg i 
en lunsjgruppe her i 
Houston. Han snak-
ker varmt om «Aktiv 
lunsj» og presiserer 
at lunsjgruppen ikke 
bare er for damer, og 
vil gjerne ha med fl e-
re menn.  Aktiv lunsj 
møtes annenhver 
onsdag til ulike aktiviteter som skyting, riding, sykling, kajakk 
o.l.  

Clifton
På spørsmål om det er noe den nye generalkonsulen har ruk-
ket å oppleve i Texas som hun vil anbefale til andre, kommer 
det uten betenkningstid fra Hilde: «Clifton!» Hilde forklarer at 

noe av det morsomste i jobben som 
generalkonsul er å få muligheten til 
å besøke steder der nordmenn har 
satt spor. Clifton er defi nitivt et slikt 
sted. Det startet med at generalkon-
sulen ble invitert til «Leif Eiriksson 
Banquet» i Dallas for å holde et fore-
drag om «Norge som havnasjon». 
Siden Clifton er regnet som den 
«norske hovedstaden i Texas» tok 
Hilde og Ole kontakt, siden det lå på 
veien til Dallas. De fi kk en fantastisk 
mottakelse i Clifton. Det ble omvis-
ning i det norske innvandrermuse-
et, tre norske kirker fra forskjelli-
ge tidsepoker, Kleng Persons stue 
og gravplass, og de fi kk treff e fl ere 
norsk-amerikanere som hadde møtt 
opp for å treff e dem. Hilde forklarer 
at den «norsk-amerikanske kultu-
ren» er noe helt særegent, og en bæ-
rer av norske tradisjoner og skikker 
som på mange måter har gått tapt i 
Norge. Norsk-amerikanerne i områ-
der som Clifton har en viktig funk-
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sjon som bærer av denne kulturen. De 
avslutter begge med å gjenta anbefa-
lingen til alle nordmenn i Houston om 
å besøke Clifton. Ta gjerne kontakt 
i god tid på forhånd, for museet har 
begrenset åpningstid, men kan åpnes 
etter avtale. 

Hilde har tidligere arbeidet som gene-
ralkonsul i San Fransisco og nå i Hous-
ton, hvordan opplever hun forskjellen 
mellom de to byene? Mens selve byen 
San Fransisco jo er berømt og besun-
get for sin skjønnhet og sjarm, tar Ho-
uston lett igjen når det gjelder «south-
ern hospitality».  Når folk i Houston 
sier «we have to do lunch» mener de 
det faktisk. Houston er en smeltedigel 
med stort mangfold, og Hilde opplever 
det som en inkluderende by.  I tillegg har byen et rikt kunst- og 
kulturliv å by på, og det skjer noe hele tiden.  
Hilde og Ole er dessuten begge svake for western-stilen, og sy-
nes det er storartet at de kan gå rundt i boots og cowboyhatt 
uten at det vekker altfor stor oppsikt.  

(Litt voksenopplæring)
I tillegg til ambassaden i Washington, har Norge tre general-
konsulater i henholdsvis New York, San Fransisco og Houston. 
Generalkonsulatene arbeider primært med å fremme norske 
næringslivsinteresser i sine respektive embetsdistrikter, men 
bistand til norske borgere er også en betydelig del av arbeidet.  
Generalkonsulatene får god bistand av de norske honorære 

konsulene, som gjør en kjempejobb både med oppfølging av kon-
sulære saker og på andre områder der Norge har interesser. Tra-
disjonelt har norske skipsfartsinteresser stått svært sentralt, men 
i dag er bildet mer mangfoldig. De honorære konsulene legger ned 
en betydelig gratis innsats for norske interesser, og for dette tilde-
les de Kongens fortjenstmedalje etter et visst antall år.

Etter mange år i utlandet har både Hilde og Ole fått et nært og 
kjært forhold til sjømannskirken. Begge snakker varmt om sjø-
mannskirken som et naturlig samlingspunkt for nordmenn, 
og har allerede rukket å få med seg fl ere arrangement på Sjø-              
mannskirken i Houston. Ole satt også en periode i kirkestyret ved 
Sjømannskirken i San Fransisco da de bodde der. For nordmenn 

som bor i utlandet, kjenner nok man-
ge på at sjømannskirken blir et an-
kerpunkt når man er langt borte.   

Når de skal koble av liker både Hilde 
og Ole å sykle, og har allerede ruk-
ket å sykle fl ere fi ne turer i parker og 
langs Houstons mange bayouer. Pe-
dalsykling liker de å gjøre sammen, 
men når det kommer til sykkel uten 
pedal, motorsykkel, gjerne raust ut-
styrt med hestekrefter, får Ole holde 
på alene. Ole har nettopp kjøpt sin 
andre Harley Davidson og har nylig 
fått på plass diplomatskiltet. Han ser 
frem til å utforske nærområdene på 
motorsykkel. 
Sammen ser de frem til å besøke nye 
steder blant de elleve delstatene som 
generalkonsulatet i Houston dekker. 
Treff e mennesker og gjennom genu-
ine samtaler med åpenhet og respekt 
stadig lære og forstå mer av USA.  

Skrevet av: Trygve Winter-Hjelm
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Glimt fra 
Kirkeboken

Dåp

Vigsel

Harald Boman Huff man ble døpt i Sjømannskirken i Houston, 
søndag 12. januar 2020 av diakonal medarbeider og prestevikar 
Solveig Sandnes.

Joseph Huntington Chow ble døpt i Sjømannskirken i Hous-
ton, lørdag 18. januar 2020 av sjømannsprest Yrjan Mirzai 
Sunde.

Oliver Oliversen ble døpt i Sjømannskirken i Houston, 
søndag 3. november 2019 av sjømannsprest Yrjan Mir-
zai Sunde. Han ble senere feiret hjemme i Norge. Under 
gudstjenesten deltok fadderne i ånden og medarbeidere fra 
staben stilte som hodebærere da bildet ble tatt.

Rhonda Sue Ramirez og Tom Roger Drevlandsjø ble viet 
i Sjømannskirken i Houston, onsdag 1. januar 2020 av 
sjømannsprest Yrjan Mirzai Sunde. Gratulerer så mye!

Redigert av: Terje Odden
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Texas barbecue!
I den fantastiske TV-serien Truls à la Hellstrøm, som du kan 
se gratis på tv2.no, besøker mesterkokk Eyvind Hellstrøm og 
komiker Truls Svendsen matkulturer over hele verden. Når de 
kommer til Texas i sesong 2, episode 8, er det kun én ting som 
gjelder: barbecue! 

Ordet barbecue kommer visstnok av det franske barbe à queue 
- fra skjegg til hale - og kan spores tilbake til 1600-tallet og tid-
ligere. Det handlet altså om å steke hele dyr over åpen ild!

Idag forbinder vi barbecue med å tilberede store kjøttstykker 
over lav varme i lang tid. Det er få som behersker dette bedre 
enn amerikanerne, og texanerne er i en klasse for seg. I andre 
deler av USA handler barbecue gjerne om stykningsdeler fra 

svin, slik som nakke, skulder og ribbe. Dette er greie stykker å 
øve seg på, for du vil få et godt resultat selv om du gjør en feil 
eller to underveis. Men i Texas-kjøkkenet er det storfe som gjel-
der - beef is king. Texanerne har utviklet kunsten å grille alle 
deler av storfeet til perfeksjon. Og det ultimate beviset på at du 
behersker Texas-barbecue, er brisket. Når du tilbereder dette 
må det meste gjøres riktig. Ifølge barbecue-ekspert Meathead 
Goldwyn på nettsiden amazingribs.com, er brisket akkurat som 
en Clint Eastwood-cowboy: unforgiving. 

Når kyr er ute på beite, er det brystmusklene som tar imot hver 
gang dyrene tar et skritt og setter et forbein i bakken. Storfe 
har ikke kragebein, noe som gjør at disse musklene må utføre 
masse arbeid, blir tøff e i strukturen og har masse bindevev (kol-

For å få til alt dette, så trenger du en smoker. På jobben her om dagen så jeg et eksemplar som jeg dagdrømmer om å importere 
hjem til Norge. Foto: Børre Stokholm

Skrevet av: Børre Stokholm
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lagen). I utgangspunktet ikke et mørt kjøttstykke i det hele tatt, 
men med riktig teknikk blir det umulige mulig… smoked brisket 
er noe av det beste det går an å spise i Texas. Vi snakker om hele 
brystmuskler, som ikke er småtterier. En brisket kan veie opptil 
10 kg - et glimrende påskudd for en skikkelig fest!

Så hvordan går vi fram for å tilberede en brisket? Vi må da ha 
klart for oss hva vi ønsker å oppnå. Viktigst av alt, vi må få tempe-
raturen i hele kjøttstykket høyt nok, og det må være varmt lenge 
nok før vi forsyner oss. Ved ca. 80-85 °C vil kollagenet i muskelen 
begynne å smelte og omdannes til gelatin. Når dette har skjedd, 
er det ingenting som holder muskelfi brene sammen lenger, og de 
vil så å si dette fra hverandre. Men hva skjer om du legger et kjøtt-

stykke på 10 kg rett på en glovarm grill? 
Riktig gjettet - det blir brent på utsiden len-
ge før det er ferdig på innsiden!

Løsningen er en metode som populært kal-
les low and slow. Det gjelder å bruke lav 
varme, og være veldig tålmodig. Og, for å 
få til ekte barbecue-smak, så trenger du en 
god krydderblanding - og ikke minst røyk. 
På denne måten vil du også imponere nabo-
ene, for alle texanere kjenner igjen duften 
når noen røyker en brisket. Pass derfor på å 
beregne litt ekstra, til uventede gjester som 
har snust seg fram til hagen din og lurer 
rundt hushjørnene!

Som vi vet er jo alt stort i Texas, men til 
og med en svært ivrig hobbykokk vil kom-
me langt med en Weber Smokey Mountain 
som du kan kjøpe på Home Depot for noen 
hundrelapper (dollar, selvfølgelig!). Disse 
fi nnes i fl ere størrelser. Her ser du hvordan 
kjøttet kan arrangeres hvis du vil servere 
fl ere typer barbecue:
 
Dette er en enkel smoker i platestål. Den 
er veldig funksjonell, holder jevn tempera-
tur, og gir barbecue helt i toppklassen. Du 
fyller først opp kullbeholderen nederst. I et 
tennrør eller en annen grill fyrer du opp 20-
30 kullbriketter. Når disse er rødglødende 
legger du dem på toppen av kullbeholderen. 
Legg også på noen biter med løvtre (eik, 
pekan, eple eller hva du har - de selger alt 
på HEB), så du får bra med røyk fra starten 
av. Dette gir en fl ott røyksmak på kjøttet. 
Varmen stiger, og treff er et stort vannfat 

Foto: weber.com

Børre (til venstre) og resten av Texas Nytts smakspanel. Du 
kan lese mer om besøket på Killeen’s Barbecue på side 24.
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Skrevet av: Børre Stokholm
Helt Texas

Texas barbecue!
som stabiliserer 
temperaturen og 
tilfører fuktig-
het slik at kjøttet 
ikke tørker ut. Du 
justerer trekken 
oppe og nede, 
slik at tempera-
turen blir rundt 
225 °F (107 °C) 
inne i smokeren. 
Så legger du inn 
brisketen. Den-
ne har du satt 
inn med “rub” på 
forhånd. Du kan 
gjøre det enkelt 
med salt og pep-
per, eller velge 
fancy smaker 
som ancho eller 
chipotle… her 
fi nnes det masse 
oppskrifter på 
nettet!

Så starter røykeprosessen. Du ønsker å få temperaturen inne i 
brisketen (kjernetemperaturen) opp i 195-203°F (90-95°C). Her 
må du ikke ta sjanser eller stole på fl aksen - et digitalt mattermo-
meter er en veldig god idé. Men, erfarne grillere sier at brisketen 
er ferdig når du dytter litt på den og den går “wobba-wobba”!

Siden du tilbereder ved lav temperatur, og det er mye masse som 
skal varmes opp, så tar prosessen lang tid. En brisket kan ta 16-20 
timer å røyke! Heldigvis går dette stort sett av seg selv. Du trenger 
bare å holde øye med temperaturen inne i smokeren, og passe på 
kjernetemperaturen helt mot slutten. Pass på å etterfylle kull om 
det trengs, og at det alltid er godt med vann i vannfatet. I mellom-
tiden har du god tid til å dekke bordet, høre på favorittmusikken 
din og ta deg noen forfriskninger. Benytt også sjansen til å lage 
coleslaw, potetsalat, maisstuing, mac&cheese og annet snadder 
du vil servere som tilbehør.

Når brisketen din er ferdig, løfter du den forsiktig ut av smokeren. 
Så pakker du den inn i aluminiumsfolie, tuller den inn i håndklær 
e.l. og legger den i en cooler for å hvile. Dette er viktig å gjøre, for 
da fortsetter bindevevet å smelte og du får et ekstra mørt resul-
tat. Etter en time eller to, når kjernetemperaturen er nede i rundt 
150°F (65°C), kan du servere!

Foto: Tara Donne for The New York Times. Food Stylist: Chris Lanie
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Skrevet av: Yrjan Mirzai Sunde
Info

Program for våren
Faste aktiviteter:  
• Tirsdager

 Kl. 16:00-18:00: Familiedag i Katy med Småbarnstreff  (0-4 år) og EtterSkoletid (5-10 år):

 18. februar, 3. mars, 17. mars, 31. mars, 28. april, 12. mai (sommeravslutning)

• Onsdager

 Kl. 11:00 Onsdagsforum: 12. februar, 4. mars, 3. juni

 Kl. 19:00 Korøvelse: Annenhver onsdag fra og med 5. februar til mai

• Fredager

 Kl. 19:00 Tweens: 20. mars, 28. mars (som del av Camp Sjømannskirken), 24. april

Påskeuken:
• 5. april, kl. 11:00 – Palmesøndag og konfi rmasjonsgudstjeneste

• 10. april, kl. 17:00 – Langfredag med meditativ gudstjeneste

• 12. april, kl. 11:00 – 1. påskedag med høytidsgudstjeneste. Kirkelunsj og Egg Hunt

Spesielle aktiviteter:    

• 21. februar: Rekefest

• 23. februar: Supersøndag med karneval

• 18. mars: Seniorlunsj

• 22. mars: Årsmøte etter gudstjeneste kl. 11:00

• 28.-29. mars: Camp Sjømannskirken

• 30. mars: Golfturnering

• 31. mars: Bergenstest

• 5. april: Konfi rmasjonsgudstjeneste

• 3. mai: OTC-gudstjeneste

• 15. mai: Dugnad før nasjonaldagsfeiring

• 17. mai: Nasjonaldagsfeiring

• 24. mai: SuperSøndag med avskjedsgudstjeneste for familien Braut

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

  Søndagsstengt: 16. februar, 15. mars, 19. april, 10. mai

Med forbehold om endringer. 
Grunnet bemanningssituasjonen på Sjømannskirken holdes det søndagsstengt en gang i måneden. Om 
du er interessert i å være frivillig medarbeider med ansvar for åpen kirke på lørdager, ta kontakt med 

staben. Vi takker for innsatsen!
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New Orleans

Julebesøk i NOLA

Skrevet av: Yrjan Mirzai Sunde

«Da drar vi rett etter stabsmøtet på tirsdag slik at vi slipper 
unna den verste trafi kken på vei til New Orleans», var det siste 
Øystein sa til meg før vi tok helg etter supersøndagen 8. de-
sember. «Det skal være snickers og twist,» svarte jeg.

Tirsdagen kom, og reisen til drømmedestinasjonen var rett 
rundt svingen. New Orleans har alltid fascinert meg. Fødeby-
en til Lee Harvey Oswald, Ken Thompson, Truman Capote og 
Louis Armstrong har noe helt spesielt over seg. Ikke bare har 
byen oppfostret mennesker som på hver sin måte har berørt 
og formet verden med sine liv, kunsten og maten er unik. Det 
er ingen hemmelighet at jeg ønsket å gjøre stabsmøtet unna så 
raskt som mulig. Jeg skulle få det privilegium det er å møte fol-
ket i New Orleans!

Vi kom oss på veien fem minutter 
etter planen – helt innafor med 
andre ord. Det er nemlig mye som 
skal med når Sjømannskirken i 
Houston tar med butikken ut til 
det store tjenesteområdet. Etter 
planen skulle vi etter spise- og 
dopauser være fremme i jazzbyen 
senest 18:30, men det var etter 
planen… For hvis det er en ting 
jeg har lært meg i løpet av disse 
seks månedene i Houston, så er 
det at du kan stole på at du blir 
sittende fast bom stille i trafi kken. 
Turen til New Orleans var intet 
unntak. Vi ankom byen og vårt 
første stopp nærmere nitiden.

Etter hyggelig prat og salg av jule-
varer hos første stopp, satt vi oss 
i bilen og var alle tre samstemte i 
at «jo, det er noe helt unikt med folket og byggene i New Orle-
ans». Sol kastet et beundrende blikk på huset vi kom ut fra og 
det ble åpenbart for meg at dette ikke kunne være hennes siste 
besøk hit. Vi satte snuten mot innkvarteringen og kveldsmaten 
på andre siden av Lake Pontchartrain Causeway – med sine im-
ponerende 24 miles – og jeg kjente for første gang på fl ere år 
at talassofobien levde i beste velgående. Dypt vann er noe man 
skal ha respekt for. 

Frykten for det dype vannet avtok og vi kom oss etter timer med 
forsinkelse frem til Ann og Jan Mikalsen, turens vertskap. I min 
familie står det danske ordtaket ”Det er bedre at gjestene venter 
på maten enn at maten venter på gjestene” sterkt. Det har noe 
med at maten rett og slett blir dårligere av å vente for lenge på 
å fortæres, men så var ikke tilfellet hos familien Mikalsen. For 
en person med frykt for dypt vann var det til og med ironisk at 
det på tallerkenen min lå deilig laks etter den lange broen som 
i mørket nærmest kallet meg til å kjøre utfor. Vi var til og med 

så heldige at vi fi kk lære Jans hemmelige oppskrift på den beste 
fi skesausen i manns minne, men den er jeg sannelig ikke så sik-
ker på om jeg har tillatelse til å dele her.

Etter en natt på deilig seng og en morgen med skikkelig frokost 
– en sjelden luksus for sjømannsprester på jobbreise – var 
dagen klar for gudstjeneste, nattverd på institusjon og besøk 
hos personer som omtales som institusjonene i New Orleans. 
Før den tiden sto det imidlertid på planen en snarlig befaring 
av Norwegian Rest, gravplassen for nordmenn i St. Louise Ce-
metery. Der ble det enda tydeligere for oss at New Orleans har 
betydd mye for nordmenn opp gjennom årene.

På det andre besøket ble vi minnet om at det var kvinneforenin-
gen som var en av livsnervene i 
organisasjonen, mantraet lød som 
et ekko fra Sjømannskirkens inn-
føringskurs i Bergen. Det er ingen 
hemmelighet at Sjømannskirken 
ikke hadde vært det samme uten 
alle kvinnene som har gått før 
oss. Vi lærte også at den norske 
kolonien i New Orleans har ster-
ke fellesskapsbånd, og fl ere møtes 
jevnlig, tross en vanskelig prosess 
rundt nedleggelsen av stasjonen 
der. Institusjonen og samlings-
punktet i 1772 Prytania Street 
var savnet og det vil nok ta tid før 
sårene er helt grodd, men desto 
hyggeligere var det da at vi kunne 
bringe med norske tradisjonsva-
rer som sylte og melkesjokolade 
da vi kom på besøk. Etter gode 
samtaler om livets ytterpunkter 
som norsk i New Orleans, ble vi 

gjort oppmerksom på at vi faktisk bare hadde tiden og veien om 
vi skulle rekke gudstjenesten i First English Lutheran Church. 

Etter at sjømannspresten i Houston presterte det kunstverk å 
stille GPSen inn på sykkelmodus og på så måte ble ført på en 
«snarvei» langs sykkelstiene rundt Mississippi river, kom vi en-
delig frem til stedet gudstjenesten skulle fi nne sted. Der ble vi 
møtt av sjømannskirkens gode samarbeidspartner pastor John 
Ramsey og kirkens kantor, Leslie Salinero. Jeg hadde uken før 
hatt et langt telefonmøte med Leslie for å avklare hvilke salmer 
vi skulle spille og hvordan vi rent praktisk skulle gjennomføre 
en gudstjeneste på norsk når musikeren selv ikke forsto et ord 
av språket. Imponerende nok viste det seg at hun hadde gjort 
god bruk av NRKs program i kategorien sakte-tv, Salmeboken 
minutt for minutt. «You Norwegians are something else,» sa 
hun. Sjømannspresten lo litt forlegen og forsikret henne om 
at vi faktisk har programmer med fart og spenning på tv óg:  
«Check out Norsemen and Beforeigners». 
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a lot of places I like, but I like New Orleans better.»

Vi var i New Orleans i tre dager, om man medregner de få timene 
vi hadde den første dagen. Vi opplevde en enorm gjestfrihet og 
interesse for hvordan vi kunne bygge en mobil sjømannskirke i 

området. Behovet er der selv om det neppe blir noen ny fysisk 
Skandinavisk jazzkirke der. Derfor er det godt at vi fi kk avslutte 
oppholdet vårt med personer fra den gamle staben over en god 
kreolsk lunsj. Samtlige var samstemte; Sjømannskirken i Hous-
ton kommer på nytt, være seg til påske eller rundt mai, og da skal 
vi hedre ånden fra New Orleans med gode jazztoner og godt fel-
lesskap. Dette får vi til fordi det fi nnes støttespillere og initiativta-
kere i byen rundt Mississippi river. Vi takker for samarbeidet og 
gleder oss til neste gang vi møtes!

Godt over 40 personer møtte til gudstjeneste og butikken slo 
godt an. Julebudskapet ble feiret og forrettende prest og kantor 
var begge enige om at gudstjenesten var vellykket. Språk er da 
ingen barriere! 

Det er noe merkelig sjarmerende å møte annen- og tredjegene-
rasjons nordmenn i utlandet som nærmest dyrker den norske 
kulturen. Lusekofter og brei nordnorsk dialekt, i samspill med 
kvæfjordkake, i en Luthersk kirke i New Orleans. Det er en god 
oppskrift om man ønsker å komme i 17. maistemning en kald 
desemberkveld! Mer åpenbar stolthet skal en lete lenge etter, 
og det ble tydeligere og tydeligere for oss nyankomne at det er 
viktig med tilstedeværelse fra Sjømannskirken i Houston i om-
rådet. Besøket viste seg faktisk så viktig at en av damene kom 
susende inn på kirkekaff en etter å ha kjørt seg vill i mørket på 
veien til gudstjenesten. Forsinkelsen og mørket til 
tross, dette skulle hun få med seg! 

Noe av det fi neste med å arbeide i Sjømannskir-
ken, er alle menneskemøtene og samtalene man 
får ta del i, og det gjerne med mennesker som ten-
ker litt annerledes enn en selv. Jeg tror alle men-
nesker har godt av slike møter. Som følge av en 
forsinket gudstjenestedeltager, fi kk vi muligheten 
til å bli litt lenger i kirka. En faktor som gjorde 
at vi fi kk muligheten til å be om tips til opplevel-
ser i byen, og som førte oss til The Preservation 
Hall senere den kvelden – byens jazzperle. Hvis 
du ikke har vært der ennå, er det absolutt verdt 
billettprisen og turen. Musikkglede, samspill og 
en pekepinn på hva jazzen har betydd for New 
Orleans. Talassofobi til tross, stabsmedlemmene 
storkoste seg hele veien tilbake til den komforta-
ble sengen hos vertskapet på andre siden av det 
imponerende byggverket. Bob Dylan har sagt det 
den ferske sjømannspresten tenkte på: «There are 
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Lederleir i Los Angeles

Siste helga i oktober var det ungdomslederleir på Sjømannskir-
ken i San Pedro, LA. To jenter deltok fra Houston i tillegg til en 
ansatt. Helga var spekket full av sightseeing, lek og godt felles-
skap i tillegg til undervisning om å være en god leder. Det blir 
ny ungdomslederleir 23.-25. oktober 2020 i San Fransisco! 

Solveig Leithaug og Ad Deum

Den 17. november var vi så 
heldige at vi hadde besøk 
av artisten Solveig Leit-
haug og dansegruppen Ad 
Deum på Sjømannskirken 
i Houston. De som kom 
fi kk oppleve både vakker 
sang og gripende dans. 
Tusen takk til Solveig Leit-
haug som tenkte på Sjø-
mannskirken når hun li-
kevel var på turné i Texas.
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Vi synger julen inn
Siden sist

Den 15. desember 
sang vi julen inn på 
Sjømannskirken. Vi 
fi kk da se både Lu-
ciatog, kirkekor og 
bandet Filip and the 
Late Bloomers. I til-
legg spilte Egil Ber-
ger til julekveldsvisa 
på trekkspill, Ingrid 
Margrete sang solo 
og Inger Russel les-
te julehistorien «Den 
vesle bygda som glem-
te at det var jul» av 
Alf Prøysen. Det var 
en stemningsfull før-
julskveld preget av 
norske tradisjoner og 
vakker musikk.
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Andre helgen i november betyr julem
Houston. Kirken sto på hodet tre dag
de, tradisjonsrik mat og salg av nors
snikende selv om det var tjue varmeg
til at mange mennesker ble sittende l
kjente og spiste god mat fra kafételte
Det var omtrent 1600 mennesker inn
tatt godt imot av staben og rundt 10
begivenheten mulig.
Økonomisk var det også et godt år fo
for $114.000 over tre dager. Dette er
mannskirken i Houston har hatt. Vi 
frivillige og alle som har kommet og
som kommer godt med for å kunne d

Redigert av: Terje Odden
Siden sist

Julemarked
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Siden sist

Julemarked

marked på Sjømannskirken i 
ger til ende med mange besøken-
ske varer. Julestemningen kom 
grader ute. Det gode været førte 
lenge og nøt varmen, pratet med 
et. 
nom i løpet av helgen, og de ble 
0 frivillige som gjorde denne 

for julemarkedet. Det ble solgt 
r et av de beste resultatene Sjø- 
vil gjerne takke alle som har vært 
 brukt penger. Dette er penger 

drive kirken her i Houston.
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Julekveld på sjømannskirka

Julekvelden på kirken handler om tradisjoner. Julen 2019 var intet unntak. Vi hadde som vanlig to julegudstjenester, etterfulgt 
av julemiddag på kirken. Terje Odden og Åse Marie Braut laget nydelig mat. Svoren på ribben var sprø og sausen var nydelig. På 
slutten av kvelden tok til og med nissen seg tid til å komme innom med gaver til både store og små.
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Siden sist

Juletrefest

Første helgen etter nyttår var det igjen tid for Juletrefest. Her 
fi kk en møte en dansende juletrekule, se trylling av ypperst 
merke og leke tradisjonelle norske leker. Viktigst på en jule-
trefest er likevel juletregangen. Det var trangt om plassen 
og tre ringer rundt treet. Det må vi kunne kalle en vellykket 
juletrefest.
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På lille julaften var Sjømannskirken på et hyggelig julebe-
søk hos Bow Olympus. Vi ble svært godt tatt imot av ski-
pets hyggelige mannskap. Bow Olympus er en helt ny båt 
som ble tatt ut fra verft i Kina så sent som i november 2019. 
Skipet er det andre i rekken av fi re søsterskip som Odfjell 
har fått bygget i Kina. Det første var Bow Orion som ble kå-
ret til årets skip av ”Tanker Shipping and Trade Conferen-
ce” i 2019. Så kom skipet vi besøkte, og to til er forventet 
klare i januar og april 2020. Etter at skipet ble tatt ut fra 
verftet, reiste det videre for å laste i Korea, før det seilte til 
Houston via Panamakanalen. Houston er altså den første 
havnen Bow Olympus losser i.
Kaptein Glenn Skjelbred forteller at dette er en fl ott båt 
som det er fi nt å jobbe på. Skipet tilhører Hudong-klassen, 
som er verdens største og mest energieff ektive kjemikalie-
tankere. Det er likevel mye arbeid med et nytt skip. En skal 
bli kjent med alle sider av skipet, og det dukker alltid opp 
ting som må fi kses på og som skal dekkes av garantien fra 
verftet.
Selv om det er travle dager, hindrer ikke det mannskapet 
i å skape julestemning ombord. Dagen før vi kom ombord 
hadde 1. maskinist Thore Knarvik vært på Walmart og 
handlet julehatter til alle de norske i mannskapet. Da det 
nærmet seg lunsj ble disse tatt på og de hadde til og med 
ekstra som Sjømannskirkens utsendte kunne få låne. Selve 
julefeiringen må imidlertid vente til en er tilbake i åpen sjø. 

Tanker i
tiden

Besøk på Bow Olympus
Havn

Skrevet av: Øystein Lima Braut

Broen er stor og romslig på de nye Odfjell-båtene.
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blant annet Odfjell i Houston lot det-
te seg gjøre. Da var det ekstra kjekt at 
mannskapet tok seg tid til en grundig 
omvisning på det nye skipet. Mas-
kinsjef Runar Oen tok oss først med 
ned i maskinen, eller skipets hjerte 
som han kalte det. Skipet var fullt av 
teknologi og avansert elektronikk. 
Blant annet ble vi vist en katalysator 
kalt Tier III high pressure selective 
catalytic reduction technology,  som 
skal redusere skipets utslipp og gjøre 
det mer miljøvennlig. Katalysatoren 
lager en kjemisk reaksjon der en ves-
ke (Urea) blir blandet inn i eksosen 
og lager en kjemisk reaksjon som 
omdanner NOx til nitrogen og vann.
Videre gikk turen opp på broen der vi 

fi kk se noen av skipets avanserte styrings- og navigerings-
systemer. Selv om skipet var laget i Kina, var mye av den 
avanserte teknologien ombord norsk.
Det ble et veldig hyggelig førjulsbesøk om bord på Bow 
Olympus, og vi i Sjømannskirken ønsker det nye skipet god 
seilas videre og på gjensyn.

Havn

Det skjer sannsynligvis ikke før et stykke ut i januar. 
Med på besøket fra Sjømannskirken var også Svein Arild Fla-
taker. Svein Arild var på besøk fra Norge og hadde et stort 
ønske om å få være med på et båtbesøk. Takket være hjelp fra 

Fra venstre: Svein Arild Flataker, Overstyrmann Thore Koltveit, Kaptein Glenn 
Skjelbred, 1. maskinist Thore Knarvik og Maskinsjef Runar Oen.

Maskinrommet er svært. En får nesten katedralfølelse av å 
være der.
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Skrevet av: Øystein Lima Braut og Terje Odden
Ut å spise

Killeen’s Barbecue

ikke spesielt rikholdig, og absolutt ikke et funn for vegetariane-
re, men den har alle viktige ingredienser for en kjøttelsker. Du 
får brisket, okseribbe, svineribbe, pulled pork, kalkun og pølse, 
og tradisjonelle «sides» som cole slaw, baked beans, creamed 
corn, macaroni & cheese, collard greens, green beans og potato 
salad. Man kan bestille en middagstallerken med én, to eller 
tre typer kjøtt og to sides. Du kan også bestille kjøtt etter vekt, i 
trinn på 4 oz (ca. 120 gram). 
For å gi Texas Nytts lesere en best mulig guide til maten, bestil-
te vi like godt en Meat Plate hver.  I tillegg bestilte vi en taller-
ken med beef ribs. Da fi kk vi testet alt kjøttet og alle sides, og vi 
delte broderlig så alle fi kk smake på alt. Og det ble mer enn nok 
mat, selv for fem voksne (og sultne!) menn.

Barbecue – barbeque – BBQ
Etter å ha bodd mange år i Houston, har jeg lært at det er 
tre ting man ikke spøker med i møte med en vaskekte texaner: 
hans pick-up truck, hans våpensamling, og hans barbecue. Vi 
skal la de to førstnevnte ligge i denne omgang, og konsentrere 
oss om barbecue. Selve ordet barbecue stammer fra «bara-
bicu», et ord i språket til Arawak-folket i Karibia som betyr 
«rammeverk av pinner bygd på stolper». (Eller se Børres al-
ternative forklaring på side 10!) Ordet kan betegne en måte 
å tilberede kjøtt, det ferdige kjøttet som er klart til servering, 
eller en sosial sammenkomst der langstekt kjøtt inngår i ser-
veringen. Mine minner om barbecue fra Norge innebærer en 
grill fyrt opp med grillbriketter, antent ved hjelp av litervis 
med tennvæske, en halvfrossen fl intstek som svis godt på beg-
ge sider, hvorpå man spiser kjøttet som fortsatt er rått i midt-
en … Her i Texas er imidlertid barbecue en vitenskap eller re-
ligion, alt etter hvordan du ser på det, Børre Stokholm skriver 
om sin barbecue-historie på side 10, og lang steketid på lav 
temperatur er to hovedmomenter.
Texas Nytts smakspanel er alltid på jakt etter det perfekte bar-
becue-måltid, og denne gangen var panelet utvidet til hele fem 
medlemmer; Jørgen Korsvik, Børre Stokholm, Trygve Win-
ter-Hjelm, Øystein Lima Braut og Terje Odden. Med relativt 
god spredning både aldersmessig og geografi sk, var vi sikre på 
av vi kunne avgi en nøytral og vitenskapelig smaksrapport. 
Det fi nnes et utall av steder som serverer barbecue i og rundt 
Houston, fra «hole-in-the-wall» til restauranter med hvite du-
ker og smokingkledde kelnere. Vi hadde hørt mye bra om Kil-
leen’s i Pearland, så vi bestemte oss for å prøve den denne gan-
gen. Websida deres proklamerer ganske beskjedent «Simply 
put, it’s the best BBQ, period!», så det var et spent smakspanel 
som samlet seg en onsdag i januar. Vi hadde bestilt bord til kl. 
17, og da vi ankom var lokalet tomt, bortsett fra ett annet bord. 
Vi lo litt for oss selv og tenkte at her var det bortkastet å bestille 
bord, men en knapp time senere var alle bord fullsatte og det 
sto folk i kø for å komme inn. Så første tips: Vil du spise på 
Killeen’s må du bestille bord, eller være tidlig ute! Vi anbefaler 
begge deler, siden konseptet i seg selv innebærer en steketid på 
5-16 timer, så er det tomt, må du vente til neste dag! Menyen er 

Killeen’s Barbecue ligger idyllisk til i Pearland.

Her tilberedes morgendagens brisket

Har du en favorittrestaurant?

Vi ønsker forslag til restauranter som bør presenteres her. 
Har du en lokal favoritt, eller et sted som har et særpreg, 
send en email til houston@sjomannskirken.no med ditt for-
slag, og en kort begrunnelse. Eller skriv din egen anmeldelse!

Killen’s Barbecue
Hours:  Sunday-Thursday 11am-8pm 

Friday & Saturday 11am-9pm
Closed Mondays 

3613 E. Broadway
Pearland, TX — 77581

 (281) 485-2272
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Vår vurdering av de enkelte rettene:

Beef Ribs:
Beef Ribs kan ikke bestilles i kombinasjon med andre typer kjøtt. 

Grunnen er at hver ribbe er svært 
stor. Kjøttet var røkt mellom 8 og 
10 timer og var svært saftig. Testpa-
nelet var samstemte om at dette var 
høydepunktet blant alt vi ble servert. 
Rubben av salt, pepper og krydder 
var fortreff elig og ga en veldig fi n ste-
keskorpe. Beef Ribs får terningkast 6 
og bør testes om du tar turen til Kil-
len’s BBQ.

Pølse:
Pølsen er laget på Killen’s. Den var 
god på smak, røkt og ikke så salt som 
noen amerikanske pølser kan være. 

Brisket:

Brisketen kommer i to varianter. 
Brisket og Lean Brisket. Den var røkt 
i opp mot 18 timer og var svært god. 
Testpanelet vil anbefale den vanlige 
Brisketen. Den er fetere og har mer 
smak. Lean Brisket ble litt for tørr. 

Pulled Pork:
Pulled Porken smakte godt. Den var 
saftig og godt krydret. Den ligner 
imidlertid på Pulled Pork du får man-
ge steder i byen og kan derfor gjerne 
droppes til fordel for annet kjøtt.

Kalkun:

Kalkunen smakte godt, men fal-
ler litt igjennom i denne sammen-
heng. Den oppleves rett og slett litt 
for sunn når en først skal unne seg 
skikkelig BBQ.

Pork Ribs:
Pork Ribs smakte også veldig godt. 
De var godt krydret og røykt passe 
lenge. De når ikke helt opp til Beef 
Ribsene, men er vel verdt et forsøk.

Ut å spise

... og så var måltidet over!

Sammen med kjøttet fi kk vi ser-
vert tre ulike BBQ-sauser. En 
kunne velge mellom Coff e BBQ. 
Tangy BBQ and Sweet BBQ. Ser-
vitøren vår presenterte Tangy 
BBQ som den mest populære, 
men Coff e BBQ var sausen som 
falt mest i smak hos testpanelet. 

Den var ikke like søt som de andre, og hadde mer røyksmak. 
Det var også åtte ulike sides å velge i. Vi testet alle, og de var 
alle gode. Skal vi plukke ut to som anbefales ekstra, vil det 
være potetsalaten og baked beans.
Killen`s BBQ anbefales av hele testpanelet. Alle som ønsker 
å smake skikkelig Texas BBQ i Houston kan trygt velge dette 
stedet. Vår anbefaling er å smake Beef Ribs og Brisket. Utover 
det kan en velge litt ut fra hva en liker. Det er mulig å fi nne 
billigere steder å 
spise BBQ i byen, 
men all maten her 
bar preg av skik-
kelig håndverk. 
Da er ikke 25 dol-
lar pluss tips så 
ille. 
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De fl este har vel fått med seg at Stortinget ved-
tok en ny Statsborgerlov i fjor, og den trådte 
i kraft 1. januar 2020. Det hersker mye usik-
kerhet og feilinformasjon rundt den nye loven, 
så her er et forsøk på å oppklare de vanligste 
misforståelsene. Loven i sin helhet kan leses 
på www.lovdata.no. Som med andre immi-
grasjonssaker, er det Utlendingsdirektoratet 
(UDI) som er utøvende myndighet, så hvis 
man har spesifi kke spørsmål om sin situasjon, 
anbefales det å ta kontakt med UDI for å få en 
avklaring. De norske utenriksstasjonene kan 
kun gi veiledning og ta imot søknader; de har 
ingen juridisk myndighet og vil ikke ta avgjø-
relser i disse sakene.

Det første man bør merke seg, er at dette kun 
er en endring og oppdatering av Statsborger-
loven av 2006, og ikke en helt ny lov. Denne 
endringen innebærer at Norge åpner for dobbelt statsbor-
gerskap. En utlending som vil bli norsk trenger ikke å si fra 
seg sitt nåværende statsborgerskap, og en norsk statsbor-
ger som vil bli statsborger i et annet land, trenger ikke len-
ger si fra seg sitt norske statsborgerskap. Det er imidlertid 
ingen endring i kravet for å bli norsk eller å beholde norske 
statsborgerskap. Derfor gjelder følgende fortsatt:

• Et barn blir norsk statsborger hvis minst en av forel-
drene er norske når det blir født. Dersom du ble født 
før 2006 og foreldrene ikke var gift på det tidspunk-
tet, er det morens statsborgerskap som gjelder (det-
te kan endres med fedremelding før du fyller 18 år).

• Er du født i USA eller har minst en amerikansk for-
elder, får du normalt amerikansk statsborgerskap 
ved fødsel i tillegg (dobbelt statsborgerskap).

• Dersom du ble født med dobbelt statsborgerskap, 
må du ha minst to års botid i Norge før du fyller 22 
år for å beholde det norske statsborgerskapet. 

• Har du ikke to års botid før fyller 22 år, må du søke 
om bibehold. Dette kan gjøres via norske utenriks-
stasjoner. Ytterligere informasjon om dette fi nner 
du på www.udi.no eller ved henvendelse til et norsk 
konsulat eller ambassade.

• En utlending som ønsker å bli norsk, må være bo-
satt i Norge, hatt minst 7 års lovlig opphold i landet 
i løpet av de siste 10 år, eller hvis vedkommende er 
gift med en norsk statsborger, ha minst 3 års botid 
og summen av botid og antall år gift må være minst 
7 år. Søknaden må leveres i Norge og utlendingen 
må være bosatt og ha til hensikt å fortsette å være 
bosatt i landet. Det er også krav til norskopplæring 
og samfunnskunnskap.

Endringene i Statsborgerloven inne-
bærer at en utlending som søker norsk 
statsborgerskap ikke lenger trenger 
å si fra seg sitt opprinnelige statsbor-
gerskap, men alle kravene til botid og 
norskopplæring/samfunnskunnskap 
som er listet over må være oppfylt. 

En norsk statsborger kan nå søke an-
net statsborgerskap uten å si fra seg 
sitt norske, men man har plikt til å 
informere norske myndigheter at man 
har ervervet et annet statsborgerskap. 
Det fi nnes pr. i dag ikke noe skjema 
for dette, så det holder å skrive et brev 
som sendes til UDI.

Det er nå også mulighet for de som har 
sagt fra seg sitt norske statsborger-
skap, å søke om å få det tilbake. Dette 

kan gjøres på to måter:

1. UDI vil fra 3. februar ha en online søknadsprosess som 
for det meste er automatisert. Søkeren må gi UDI tilla-
telse til å hente inn relevante opplysninger elektronisk, 
og hvis alt er i orden, vil søknaden bli behandlet automa-
tisk. I skrivende stund er denne webportalen ikke aktiv, 
så vi har ikke hatt mulighet til å teste hvordan det fun-
gerer. Vi tar derfor forbehold om at funksjonaliteten er 
som lovet.

2. De som har tatt et annet statsborgerskap uten å melde 
fra om dette til norske myndigheter, kan nå også søke 
om å ta tilbake det norske statsborgerskapet. Disse søk-
nadene må imidlertid behandles manuelt, og man må 
beregne en lengre saksbehandlingstid.

I begge disse tilfellene må søker møte personlig ved norsk 
utenriksstasjon for identifi sering og verifi sering av doku-
menter. Vi forventer at det også åpnes for mulighet til å 
levere søknaden i Norge, enten hos politiet eller til UDI 
direkte. Vi forutsetter at informasjon om dette vil være til-
gjengelig når Texas Nytt blir distribuert, og man kan fi nne 
dette på www.udi.no. 

Mange har trodd at den nye loven vil gjøre det lettere å bli 
norsk. Det er ikke tilfelle, da det som nevnt ikke er gjort 
endringer i kravet til å bli norsk. Det hjelper derfor ikke å 
ha en oldefar som utvandret på 1800-tallet, en mor som 
tilfeldigvis var i Norge da du ble født, eller at du «føler» deg 
veldig norsk. Vi anbefaler alle som har spørsmål til å sjekke 
www.udi.no, www.lovdata.no eller kontakte Det norske ge-
neralkonsulatet i Houston.

Info

Ny statsborgerlov

Skrevet av: Terje Odden
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Amerikanere fl est er veldig aktive og fl inke med frivillig 
arbeid. Vi nordmenn er kjent for vår dugnadsånd, men de 
fl este amerikanere liker litt mer organisert og vedvarende 
frivillig arbeid. Sjømannskirka trenger alltid frivillige til 
mange gjøremål, men man når da en relativt priviligert 
gruppe som normalt ikke har problem med å greie seg i 
hverdagen. Ikke alle i Houston har det like bra, og jeg har 
lenge ønsket å kunne yte noe for disse gruppene. Ett av 
mine kriterier har vært at det skulle være for en organi-
sasjon som er religiøst og politisk uavhengig, og da be-
grenser utvalget seg ganske drastisk. Jeg har imidlertid 
funnet to organisasjoner som oppfyller disse kriteriene, 
som i tillegg gjør mye bra arbeid og er i stadig behov for 
fl ere frivillige!

Den første på min liste er Houston Food Bank. De le-
verer nesten 105 millioner måltider pr. år, og dekker 18 
counties i det sørøstlige Texas. For å si det enkelt tar de 
imot donerte matvarer fra private og butikker, sorterer og 
pakker disse, og deler ut til de som trenger det. De har også 
et kjøkken som tilbereder måltider som deles ut til eldre og 
skolebarn, og i tillegg har de en butikk der alle kan komme 
en gang i måneden og fylle en handlekurv med hermetikk, 
frukt og grønnsaker, melkeprodukter og frosne kjøttvarer. 

Som frivillig kan du melde deg til fl ere oppgaver. Størst be-
hov er det på hovedkontoret i nærheten av I-10 og I-610 
på østsida av byen; adressen er 535 Portwall St., Houston, 
TX 77029. Det er ingen krav til tidligere erfaring, og for 
noen oppgaver kan familier med barn ned til 6 år delta. Du 
blir da satt til å sortere kasser med donerte varer og sjekke 
datomerking, eller du kan «bygge» matposer med variert 
innhold som deles ut til skoler eller eldresenter. Barna bi-
drar med å bære tomkasser fram og tilbake. Dette er bare 
et par eksempler på aktiviteter du kan være med på. De har 
åpent stort sett alle dager bortsett fra de store helligdage-
ne. Du kan melde deg på ett eller fl ere skift når det passer, 
og det er alltid stort behov og plass til alle. Du må lage en 

bruker for å melde deg på: https://www.houstonfoodbank.
org/.

Mitt andre valg er BakerRi-
pley Community Center. De 
het før bare Community Centers, 
men skiftet navn for et par år si-
den. De ble stiftet for over 100 år 
siden for å hjelpe immigranter, 
både praktisk og juridisk. I dag 
har de mange senter i og rundt 
Houston, og de samarbeider med 
Houston Food Bank for å dele ut 
mat til de som trenger det, de 
har barne- og ungdomssenter med ulike aktiviteter, og de 
hjelper til med for eksempel selvangivelse og søknader om 
statsborgerskap. For å være frivillig for BakerRipley må du 
gå gjennom opplæring og en bakgrunnssjekk, så her trengs 

det litt mer 
p l a n l e g g i n g . 
Selv gikk jeg 
på skattekurs 
i desember, og 
hjelper nå med 
selvangivelser 
når jeg har tid. 
Jeg skal også 
være med og 
hjelpe folk å fyl-

le ut søknader om statsborgerskap senere i februar. Sjekk 
ut https://www.bakerripley.org/ for mer informasjon!

Dette var bare to eksempler på hva du kan gjøre for å hjel-
pe de mindre privilegerte i ditt nabolag. Det er alltid stort 
behov, og ingen innsats er for liten til at det er til hjelp for 
noen! De trenger naturligvis også pengegaver, så dersom 
du ikke har tid til overs, kan du allikevel hjelpe med å do-
nere et beløp en eller fl ere ganger i året.

Frivillig

Volunteering i Houston

Skrevet av: Terje Odden
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Skrevet av: Yrjan Mirzai SundeSponsor-
avtaler

Sponsoravtaler med Sjømannskirken

Ny Sudoku
Løsning på Sudoku fra nr. 

3-2019
Vanskelig Sudoku

Vanskelig Sudoku Lett Sudoku

 5       4

 6   9    

  8  6   5  

   3      

  1       

     5 1 8 3

1 4   9     

9   2  7    

6    4  7  1

6 4 2 8 5 7 1 9 3

1 7 9 4 3 2 8 5 6

3 8 5 9 1 6 7 4 2

4 1 3 6 7 9 5 2 8

9 5 8 1 2 4 3 6 7

2 6 7 3 8 5 4 1 9

8 9 6 5 4 3 2 7 1

7 3 4 2 6 1 9 8 5

5 2 1 7 9 8 6 3 4

6 3 9 5 7 2 1 4 8

2 5 8 4 6 1 3 7 9

1 7 4 9 3 8 5 2 6

4 9 3 6 2 7 8 1 5

5 1 7 8 9 4 6 3 2

8 2 6 3 1 5 7 9 4

3 6 2 1 8 9 4 5 7

9 8 5 7 4 3 2 6 1

7 4 1 2 5 6 9 8 3
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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!
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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!

Visste du at du kan støtte Sjømannskirken i Houston når du 
handler på Amazon?

Amazon donerer 0,5 % av kjøpesummen til Sjømannskirken i 
Houston, når du bruker AmazonSmile. 

Skann koden over til venstre for å komme til riktig side!
Eller manuelt:
1. Gå til smile.amazon.com
2. Logg inn med din Amazon bruker 
3. Velg «Norwegian Seamens Church of Houston Inc» som din veldedige 

organisasjon
4. Start å handle
5. Legg til smile.amazon.com som et bokmerke, så blir det enklere å handle 

neste gang på AmazonSmile
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