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Nå er vi i en periode av historien hvor det er helt vesentlig at 
vi taler sant om livet, helsen og økonomien. Vi kan derfor ikke 
med sikkerhet si at «det går bra til slutt». For all del, optimisme 
er alltid hyggeligere enn motsatsen, og det er en setning med 
potensialet for håpsbærende innhold. Men er det sant? Går det 
bra til slutt? Og hvor håpsbærende er egentlig usanne setnin-
ger? En dåre kan spørre mer enn ti vise kan svare …

Det som er sant er at oljemarkedet er truff et av en episk kollaps 
i etterspørselen av oljen. Fly står på bakken, myndigheter har 
harde grenser og priskrigen mellom OPEC-landene har resul-
tert i et marked som oversvømmes av olje uten tilfredsstillende 
lagerkapasitet. Med negativ olje-
pris er det naivt å si «det går bra til 
slutt». Det er i hvert fall ikke man-
traet man møter mennesker som 
har sitt livsgrunnlag i energisekto-
ren med. Vi må snakke sant for å 
kunne møte hverandre så ekte at vi 
kan hjelpe hverandre. Vi står oven-
for tøff ere tider i Houston.

Spesielt viktig er sannferdigheten i 
en tid hvor sosiale media har gått 
fra å være et supplement til er-
statning for fysiske møter. Hvor vi 
tidligere hadde anledning til å kor-
rigere våre oppfatninger av hver-
andres glansbilder på nett med 
ekte møter, er ikke dette like lett nå. Jeg er oppriktig bekymret 
over de psykososiale ringvirkningene av måten vi omgås på i 
disse dager. Jeg tror det er fl ere med meg som ønsker ekte mø-
ter igjen … 

Også må vi ikke glemme den sosiale kapitals konsekvenser. Med 
informasjonskrigen vi eksponeres for i disse tider, står vi i fare 
for at grunnforholdene for gode medborgere rakner. Nelson 
Mandela sa en gang – fritt gjengitt – at man ikke fødes hatende, 
men at man derimot lærer det å hate. Hvilken informasjon tar 
jeg til meg i disse dager? Og hvor kommer den informasjonen 
fra? Dette er spørsmål vi alle må ta stilling til om det «skal gå 
bra til slutt». Derfor deler vi i Sjømannskirken i Houston infor-
masjon fra Folkehelseinstituttet og Verdens helseorganisasjon 
på våre nettsider. Derfor kan du i dette nummeret av Texas Nytt 
lese om hvordan pandemien har påvirket mennesker som ut-
gjør Sjømannskirken i Houston. Vi trenger å speile oss i våre 
nestes liv for å se at vi egentlig ønsker oss det samme: Stabilitet, 
helse og forutsigbarhet. Uten tillit, ressurser og sosial støtte, 
hva og hvem er vi egentlig?

Sjømannskirken i Houston er en selvstendig og frivillig orga-
nisasjon som ønsker å møte nordmenn i utlandet gjennom å 
skape sosiale, kulturelle og kirkelige møtesteder der folk er. 
Akkurat nå er folk hjemme og restriksjonene tilsier at vi ikke 

kan være der. Det er ikke 
akkurat selvsagt at du som 
leser dette nødvendigvis vil 
ha oss i ditt hjem heller ... 
Vi har derfor måttet tenke 
kreativt i tiden vi er inne i, 
og forsøker etter beste evne 
å være tilstede digitalt. Vi 
har også lansert vår nye nettbutikk, med mulighet for curb-side 
og levering rundt omkring i stor-Houston. Som daglig leder er 
jeg stolt over dette tiltaket og andre tiltak som drive-in guds-
tjenester på parkeringsplassen vår i Young street. Jeg er også 

nysgjerrig på hvordan du tenker at 
vi kan være relevante, både nå og 
etter at kurven fl ates ut. Spørsmå-
let vi trenger svar på er det spørs-
målet sjømannskirken har stilt si-
den vi ble stiftet: Hva kan vi gjøre 
for deg?

Den underliggende tonen for mitt 
spørsmål er at vi, i likhet med 
samfunnet for øvrig, forandres. På 
andre siden av sommeren står Sjø-
mannskirken i Houston uten vert-
skapsstilling. I juli går vi fra seks 
utsendte til fi re. Et ytterligere kutt 
i bemanningen på kort tid. Det er 
og vil være krevende. Vi er dermed 

nødt til å revurdere vår aktivitet ut i fra vår visjon og strategi, 
med øye for hva ulike målgrupper faktisk trenger og får glede av. 
Helt essensielt er at vi møter mennesker der dere er.  Så, hvor 
er du og hvor kan vi møte deg? Hva gjør at du er villig til å reise 
den lange veien til det fl otte bruket vårt? Er det noe du ønsker 
å bidra med til det store fellesskapet? Sitter du på en kunnskap 
eller kompetanse som andre kan fi nne glede i? Dette er spørs-
mål vi trenger svar på for at vi skal fortsette å være relevante 
for deg og dine. Fantasien og dugnadsånden setter grenser. Vi 
skal fortsette vårt gode barne- og ungdomstilbud, men hvordan 
kan vi være relevante for unge voksne og barnløse? Vi er også 
sjømannskirken deres. Bidra gjerne i denne diskursen gjennom 
å sende oss mail eller gjennom å delta i idemyldringsmøter på 
digitale og fysiske arenaer, alt ettersom forholdene tillater. 

For det er sammen vi bygger sjømannskirke. Selv om noen drar 
er vi fortsatt her. Jeg ønsker derfor å benytte anledningen til å 
takke av familien Braut. Dere har nedlagt en iherdig innsats for 
Sjømannskirken i Houston og menneskene som er her. Under 
Harvey stilte dere opp og engasjementet står ved lag også nå 
i COVID-19-pandemien. Med sindig og stødig væremåte har 
dere gjort oppholdet i Houston lettere for mange nordmenn 
og jeg vet at dere vil bli savnet – av både kollegaer og brukere. 
Takk skal dere ha! Les mer om Brauts opphold og deres avskjed 
i dette nummeret.

Skrevet av: Yrjan Mirzai Sunde

Tanker i
tiden

Relevant kirke
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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: 
Kirken er stengt for besøkende inntil videre.

Vennligst følg med på sosiale media og 
vår webside for oppdatert informasjon!

Sjøfolk og andre: 
Ring gjerne dersom du vil snakke
med oss eller handle i butikken.

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 september 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

Herre Gud ditt dyre navn og ære
En salme jeg setter veldig høgt.

Salmen som står som nummer en i den nyeste salmebokutga-
ven i Den norske Kirke, Herre Gud ditt dyre navn og ære har 
alltid talt til meg.  I denne tegner Petter Dass et bilde av Gud 
som den urokkelige, evige Gud som ikke endrer seg om tidene 
skifter eller tilværelsen synes å være faretruende og nær ved å 
gå i oppløsning.  Gud er vårt sikre holdepunkt om alt annet en-
drer seg.  For mange av oss som oppholdt oss i Japan i januar 
1995 kom salmen til å få en helt spesiell betydning 0g velsignel-
se. Da rammet et av de sterkeste jordskjelv som er registrert, 
Kobe-området og la store byområder i grus. Plutselig var jern-
banelinjer ødelagt, veier og bruer smuldret opp, vann, gass og 
elektrisitet var borte, og ikke minst føltes det lammende å ha 
mistet telefonforbindelse og muligheten til kommunikasjon 
med kolleger, venner og familie. Og nesten enda mer skrem-
mende var det å fi nne alle butikkene som forsynte oss med dag-
lig brød, lagt i grus.

Vi hadde bokstavelig talt en følelse av at «alle land var øde» og  
at «hvert fjell, hver tinde skal brått forsvinne». Da, midt i dette 
kaoset som sugde all følelse av mestring ut av oss, var det godt å 
kunne lene seg til den urokkelige Gud som er Gud om alle land 
lå øde.

For om han er urokkelig, er han ikke upåvirkelig.  Avslutninge-
ne på vers to og tre er fortrøstningsfulle.  Om tilværelsen kan 
føles «øde», så er likevel Gud til stede med sin grøde.  Det vil si 
sin livskraft og sitt håp.  Og selv om vi mister alt, så er fremdeles 
Guds rike en skinnende mulighet. I dette riket hersker han som 
lærer oss å be «Vår far».  Han er den fullkomne far som alltid er 
beredt til omsorg og medfølelse. 

Herre Gud, ditt dyre navn og ære

Herre Gud, ditt dyre navn og ære
over verden høyt i akt skal være,

og alle sjele, de trette træle,
alt som har mæle, de skal fortelle din

ære.

Gud er Gud, om alle land lå øde,
Gud er Gud, om alle mann var døde.

Om slekter svimler - blant stjernestimler
i høye himler utallig vrimler

Guds grøde.

Høye hall og dype dal skal vike,
jord og himmel falle skal tillike,

hvert fjell, hver tinde skal brått forsvinne,
men opp skal rinne, som solen skinne,

Guds rike!

Jørgen Korsvik er 75 år og pensjonist. Han er også far til Åse 
Marie Braut. Han var tidligere misjonær i Japan, noe Åse Marie 
forteller litt om i intervjuet på side 6 i dette nummeret.

Jørgen og kona Torhild var på besøk i Houston fra januar til 
mars i år, der blant annet vedstabling sto på programmet.

Skrevet av: Jørgen Korsvik
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Skrevet av: Åse Marie Braut
Fra 

Sjømanns-
kirkens    
kjøkkenVafl er

Dette blir mitt siste Texas Nytt.  Avslutningen her på kirken er 
ikke blitt som vi hadde tenkt. Det er mye vi skulle gjort for siste 
gang, som ikke er blitt sånn.  Men på en annen side har vi fått 
oppleve mye annet som vi ikke hadde fått oppleve hvis ikke det 
hadde vært for at kirken er stengt. Jeg har hatt mange fl otte 
samtaler på telefon, møtt folk ute med mobil butikk, jeg har 
lagd nettbutikk, vært forsanger og jeg har prøvd meg som lærer.  
Men heldigvis er det ikke de siste månedene som kommer til å 
sitte mest igjen når jeg tenker på de siste fem årene.  Vi har så 
mange fl otte minner som vi vil ta med oss hjem.  Det kan du jo 

lese mer om i vårt intervju. 
Siden det er mitt siste nummer, tenker jeg at vi tar frem en god 
gammel klassiker.  Spesielt nå som man ikke kan komme på kir-
ken og få servert vafl er, kan man jo tilfredsstille suget etter vafl er 
med å lage dem selv. Jeg har ikke tall på hvor mange liter vaff el-
røre jeg har lagd her på kirken, det er i alle fall fl ere hundre. Ikke 
er vi blitt lei vafl er heller, så kommer til å fortsette å lage vafl er i 
Norge. 

6 egg
2 dl sukker 
1 l buttermilk (surmelk)
1/2 l helmelk
1,5 l hvetemel
2 ts bakepulver
1 ts kardemomme
Litt vaniljeekstrakt eller vaniljesukker
350 gram smør (3 sticks)

Pisk egg og sukker til eggedosis.
Bland alt godt sammen i mikseren på sakte fart. La røren svelle. 
Røren skal være litt tykk, men smidig og fi n.
Smør vaff eljernet så lite som mulig, da blir vafl ene mye penere.
NB! Denne oppskriften er beregnet for mange, du kan gjerne 
halvere den!

God fornøyelse og takk for meg!
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Skrevet av: Solveig Sandnes
Hovedsak

Familien Braut fl ytter hjem
Tiden vi alle skulle ønske var langt der fremme et sted, er dess-
verre rett rundt hjørnet og jeg har fått det ærefulle oppdrag å 
gjennomføre avskjedsintervju med familien Braut. Etter å ha 
tilbakelagt snart fem år her på Sjømannskirken i Houston, er 
det straks på tide med retur tilbake til hjemlandet og nærmere 
bestemt huset deres på Ålgård.

Jeg fi kk slå av en prat med Brautene hjemme på terrassen de-
res for å høre litt 
hvordan de har 
det nå, hva de 
tenker om tiden 
de har hatt her på 
Sjømannskirken, 
og hva de gleder 
og gruer seg til 
når de kommer 
til Norge. Når jeg 
ankommer så er 
så godt som alle 
klare for et inter-
vju, men Øystein 
er ikke til å få øye 
på. Det viser seg 
at fryserommet 
har streiket og Øy-
stein er på saken, 
men han kommer 
etterhvert når si-
tuasjonen har fått 
en midlertidig løs-
ning.

På mange måter er dette beskrivende for hvordan det er å jobbe 
på sjømannskirken. Ting man har planlagt kan måtte utsettes 
eller avlyses på grunn av orkan, tornado eller epidemi. I denne 
omgang var det mindre alvorlig og kun snakk om et fryserom, 
men Øystein måtte likevel trå til når arbeidsdagen egentlig var 
over. Åse Marie kan informere om at fl ere ganger har ting måt-
te endres på fort og at det ikke alltid blir sånn som man hadde 
planlagt. De har vært i Houston gjennom orkanen Harvey og nå 
avslutter de sin tid her i kirken med Korona som herjer. «Vi har 
opplevd litt av hvert,» sier Åse Marie, og i løpet av intervjuet 
blir dette åpenbart.

Lukas, Eirik og Karsten skravler ivrig om sin tid her på sjø-
mannskirken, og når de blir spurt om det er kjipt at tiden her i 
Houston snart er over, svarer Karsten: «Mest kjipt» og resten 
av søskenfl okken sier seg enig. 

Både Eirik og Lukas opplever at menneskene de har møtt her er 
snillere enn i Norge, og kanskje de bevisst eller ubevisst tenker 
på det som omtales som «Southern hospitality». Karsten har 
ennå ikke gått på norsk skole og skal begynne i 5. klasse når 

de kommer hjem, mens Eirik som begynner i 7. og Lukas som 
begynner i 9. har erfaring fra norsk skolesystem. De informerer 
at det har vært uvant med mye Bibel i andre fag enn religions-
undervisning, og når de begynner å snakke om lunch-kulturen 
her til lands er det tydelig at vi nordmenn har litt andre prefe-
ranser. Det ramses opp jello, chips, godteri, nuggets og at det 
for de fl este amerikanere går mer i «snacks» enn «real food». 
Når guttene svarer meg og snakker seg imellom, fremkommer 

det at språket også 
har blitt formet av 
å bo her. Svarene 
kommer i en salig 
blanding norsk og 
engelsk. De er sier 
alle tre at engelsk 
er språket som nå 
fl yter lettest og at 
uttrykk som «du 
lager meg le» og 
«du lager meg gri-
ne» høres naturlig 
ut. Alle tre gle-
der seg til kortere 
skoledager, mer 
frihet til å bevege 
seg som de selv vil, 
samt mer alenetid 
hjemme med ga-
ming når mamma 
og pappa er på 
jobb. 

På sjømannskirken er hverdagene annerledes enn hverdager 
for mange andre, og det har vært lettvint og godt for familien 
på fem å få tilbragt så mye tid sammen. Guttene kan bare fi nne 
mamma eller pappa hvis de lurer på noe, og de trenger ikke 
samme tålmodighet 
som kreves for å ringe 
og vente på svar. 

Øystein har kommet 
på plass og han sitter 
tilbakelent i stolen 
og ser unormalt trøtt 
ut. Han beklager seg 
og kan bekjenne at 
grunnen til dette er at 
han stod opp midt på 
natten for jobbinter-
vju kl. 4:30 over sky-
pe med noen i Norge, 
og at han nå kjenner 
han ligger bakpå med 
søvn. 
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HovedsakPå spørsmål om 
hvordan de har 
det nå svarer de 
enkelt og greit 
«bra», men at 
de siste måne-
dene i arbeid hos 
sjømannskirken 
har blitt veldig 
annerledes enn 
de hadde an-
tatt. Åse Marie 
forteller at van-
ligvis er april og 
mai veldig travle 
måneder og mye 
av det gøye som 
vanligvis skulle 
skje nå, ikke blir 
noe av og at det 
kjennes litt leit. 
Øystein sier seg 
enig at det er 
dumt med det 
man går glipp av, 

men samtidig er han glad for at de har fått tilbragt denne rare 
perioden her på tomta. Her er det som regel godt og varmt, med 
mye plass for ungene til å leke og mulighet for å trekke seg tilba-
ke. Både Åse Marie og Øystein håper veldig på at de får treff e så 
mange som mulig før de reiser og de undrer seg om de allerede 
har truff et noen for siste gang. 

Det er ikke overraskende at det kjennes leit at de siste månede-
ne hos sjømannskirken har blitt som de har blitt, når begge to 
samstemt trekker frem menneskemøtene som det fi neste med 
jobben. Åse Marie understreker spesielt dugnadsdager hvor fri-
villige er med som noe av det hun har satt mest pris på: «Det 
fi ne med dugnadsdager er at det blir en annen type prat når man 
både jobber og snakker samtidig». Øystein er også takknemlig 
for mennesker han har møtt og historier han har fått høre, som 
han sannsynligvis hadde gått glipp av hadde det ikke vært for 
jobben som diakonal medarbeider i sjømannskirken: «Man 
blir kjent med mennesker og 
historier som er annerledes 
enn hva man er vant til,» og 
dette fremstår som en posi-
tiv opplevelse. Tiden deres i 
Houston beskrives som «en 
langvarig pause, en stopp i 
det vanlige» og at «selv om 
det er hverdag her også, så er 
det noe annerledes».

Både Åse-Marie og Øystein 
ser tilbake på disse årene 
som gode, og avgjørelsen om 
å fl ytte til Houston angrer de 
ikke på, men de dytter ikke 

under noen stol 
at det kan være 
utfordrende til 
tider. Åse Marie 
trekker spesielt 
frem at det i be-
gynnelsen var 
tungvint alltid å 
skulle være sjø-
mannskirke-an-
satt hvor enn 
hun var. Dette 
har blitt mye 
bedre, og hun 
setter stor pris 
på erfaring fra 
kirkelig arbeid. 
Men overgangen 
fra sykepleier på 
intensivavdeling 
for spebarn til husmor med ansvar for det ene og det andre, 
har heller ikke bare vært enkelt. Å gå fra noe hun kunne veldig 
godt med en adekvat utdannelse, til å gjøre noe helt annet uten 
formell kompetanse var tungt i begynnelsen. Hun forteller om 
en opplevelse av å måtte «fake it till I make it», og underteg-
nede må si at den strategien har tydelig fungert utmerket. Åse 
Marie har gitt mye til kirken her i Houston i form av god mat, 
fi ne samtaler og varme smil. Hun ler mye, er fl ink til å omstille 
seg og tar utfordringer på strak arm. Hun tror mye av grunnen 
til at overgangen fra livet i Norge til livet her har gått så greit, 
handler om at hun som barn også var i en lignende situasjon. 
Flere av barndomsårene bodde hun i Japan, og denne erfarin-
gen har nok gjort henne mer robust i møte med skiftende om-
stendigheter.

Øystein kan også meddele at det første året handlet mye om å 
fi nne sin plass og rolle i stab, men at etter et år så falt han mer 
på plass og at det var godt å kjenne folk. Øystein sin jobbtit-

tel er diakonal medarbeider, 
men innebærer et mangfold 
av oppgaver og en bedre 
beskrivelse ville vært en alt-
muligmann som både er litt 
vaktmester, litt kapellan, litt 
komiker og veldig mye god-
het og varme. 

De er begge glade for at det 
har blitt fem år, men nevner 
at planen i første omgang var 
tre år med mulighet for for-
lengelse. Avgjørelsen om å 
få jobb i sjømannskirken er 
ikke noe som bare har gått 
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Hovedsak

utover dem og de var spente på hvordan barna ville oppleve en 
ny og usikker situasjon. De påpeker at de tre guttene er tilpas-
ningsdyktige og har klart seg veldig bra, noe som har bidratt til 
at de selv har kunne hatt fi ne år her og at det muligens ville sett 
veldig annerledes ut om barna hadde mistrivdes. 

Familien kan fortelle om fi ne bilturer rundt omkring i USA hvor 
det har vært godt å få oppleve hvordan venner og bekjente bor, 
og hver sommer har de tatt bilen fatt til nye steder i dette store 
landet. Åse Marie og Øystein trekker frem tur til Utah og Cali-
fornia som veldig kjekk. Lukas husker New York og tur til Em-
pire State med pappa som høydepunkt, mens Eirik er enig med 
mamma og pappa om at Utah var veldig fi nt. Karsten minnes 
Yellowstone i Montana som en opplevelse. 

Åse Marie uttrykker at «vi har gjort utrolig mye på de årene vi 
har vært her», og selv om de kanskje ikke får tatt sin planlagte 
«best-of Utah»-tur i juni, er de glade for at de fi kk dratt til Big 
Bend før Korona brøt ut for fullt. Alle i familien tror og håper 
på å komme tilbake, kanskje på ferie og kanskje i et vikariat i 
fremtiden. Øystein påpeker dog at han «trenger ikke USA-ferie 
med en gang», og at han hittil har fått opplevd 37 av 50 stater, 
men «satser på å ta de resterende etterhvert». Alle barna har 
fått mersmak av USA, og de funderer allerede på om det blir 
noen utvekslingsår på videregående eller når de eventuelt er 
studenter. 

På spørsmål om de gleder seg til å fl ytte tilbake til hjemlandet, 
svarer Øystein ærlig at han ikke kan si at han gleder seg så vel-
dig mye, dog utdyper han: «Jeg tror det blir fi nt, men det er 
mye som skal på plass». Samtidig dukker det opp fl ere ting fa-
milien Braut ser frem til og når Øystein får prate litt mer, sier 
han at han gleder seg til norsk natur. Dette har gjenklang hos 
Lukas som skildrer at «i Norge kan man gå hvor man vil, Nor-
ge er liksom lekeplassen din». Han nevner en skog i nærheten 
av huset deres hvor man kan plukke blåbær, leke fritt og hvor 
han tidligere har bygget en hytte. Åse Marie ser frem til å treff e 
venner, familie og bekjente som hun har sett mindre til mens de 
har bodd her, og hun gleder seg til norsk mat og ser også frem 
til naturen. Dog sier hun med et smil at hun ikke gleder seg til 
novemberregnet. 

Avslutnings-
vis spør jeg 
om det er noe 
de ønsker å 
legge til, hvor 
Åse Marie er 
raskt ute med 
å understreke 
hvor mye hun 
har satt pris på 
alle mennes-
kene som har 

gjort denne fasen av livet så fi n. Hun er takknemlig og glad for 
frivillige som har tilbragt utallige timer sammen med henne og at 
folkene som stiller opp gjør planer og prosjekter mulige. «Det er 
menigheten som gjør det mulig for oss å være her». Øystein nik-
ker bekreftende, og begge to tilkjennegir at de kommer til å savne 
vakter på les, lørdagsgrøt og alle de positive menneskene som har 
skapt viktige samtaler og kommet med gode ord. Øystein trekker 
spesielt frem båtbesøk og jobbturer til New Orleans som noe han 
vil se tilbake på som høydepunkter. 

Nå venter andre arbeidsoppgaver i Norge og barna begynner på 
nye skoler. Guttene tar med seg verdifulle erfaringer om at ting 
kan fungere annerledes enn hva en er vant med, og likevel fungere 
bra, og selv om de ikke lenger har svømmebasseng i hagen så er 
det kort vei til svømmehall.  Flyttebyrå og fl ybilletter er bestilt, 
men usikkerheten gjør seg gjeldende og sannsynligvis blir det før-
ste som skjer en 14 dagers karantene. Den er allerede tatt hånd 
om og planlagt av de nærmeste hjemme og vil bli stelt i stand for 
Brautene når de ankommer hjemlandet. 
 
Det er med tungt hjerte og nervøst sinn jeg sier takk og farvel til 
familien Braut. Dere kommer til å bli savnet av mange og er øn-
sket tilbake som besøkende, vikarer eller ansatte så fort det lar 
seg gjøre. Jeg ønsker dere alt godt hjemme og håper på snarlig 
gjensyn.

Skrevet av: Solveig Sandnes
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Glimt fra 
Kirkeboken

Dåp/Vigsel

17. mai på Sjømannskirken

Lisa Marie Fagertun og Jostein Tverdal ble 
viet i Sjømannskirken i Houston,  fredag 27. 
mars 2020 av sjømannsprest Yrjan Mirzai 
Sunde. Gratulerer så mye!

Luca Makaha Sanderlien Malloy ble døpt ved hjemmedåp i San Antonio, 
lørdag 14. mars 2020 av sjømannsprest Yrjan Mirzai Sunde. Gratulerer med 
dåpen!

Redigert av: Terje Odden

Alternativ 17. maifeiring på Sjømannskirken

Vi inviterer alle til å feire Norges nasjonaldag på Sjømannskirken, søndag 17. mai! 
På grunn av Koronaviruset vil årets feiring bli annerledes, tilpasset retningslinjer fra 

Norge og lokale myndigheter.
Maksimalt 50 deltakere. For at fl est mulig skal få være med kjører vi derfor tre separate 

arrangement etter hverandre. 
Program: Enkel drive-in gudstjeneste, hvor generalkonsul Hilde Skorpen deltar. 

Etterpå blir det mulighet for pølse i brød, brus, is og kaff e. For barna blir det sekkeløp, 
potetløp og fi skedam. 

Dette blir en nasjonaldagsfest, med stramme rammer og sosial distanse. 

Se våre nettsider for detaljert program, mer informasjon og påmelding.

Velkommen!
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Helt Texas

Sjømannskirke i Galveston
Hvis du har besøkt leseværelset på Sjømannskirken i Houston, 
har du kanskje sett en gammel hjørnesten hvor det står «Nor-
wegian Lutheran Seamen’s Church & Congregation 1928». 
Det kan da være fristende å tenke at dagens sjømannskirke 
har en svært lang historie i området rundt Houston. Dette er 
egentlig både riktig og galt på samme tid. I denne artikkelen 
vil vi se nærmere på historien til den gamle Sjømannskirken i 
Galveston.

I februar 2020 var tidligere Sjømannsprest i Houston, Robert 
Knudsen på besøk. Hans bestemor ble i sin tid døpt i den nor-
ske kirken i Galveston. Mens Robert bodde i Houston sporet 
han opp kirkebøkene fra denne kirken. De viste seg å bli opp-
bevart i et arkiv knyttet til Texas Lutheran University i Seguin, 
rett øst for San Antonio. Han besøkte aldri dette arkivet i årene 
han bodde her, men da han kom på besøk i februar, reiste han 
og undertegnede på oppdagelsesferd. Dette arkivet viste seg å 
være en liten skattekiste med informasjon om gamle norske kir-
ker i Sørøst-Texas. 
Det har vært fl ere norske kirker i denne delen av Texas. Noen 
kjenner kanskje til kirkene i Clifton. Her er det fl ere kirker som 
ble grunnlagt av norske immigranter som reiste til Texas. Min-
dre kjent er det kanskje at det også var en kirke i Limestone Co-
unty, drøye 20 miles øst for Waco. Denne ble etablert en gang 

på 1800- tallet og kir-
kebøkene, skrevet på 
norsk, fi nnes i biblio-
teket i Seguin.
Mest spennende 
var det imidlertid å 
lese om den kirken 
som vokste frem i 
Galveston tidlig på 
1900-tallet. Rundt 
1905 tok nordmenn i 
Galveston initiativ til 
å starte en kirke for 
sjøfolk i Galveston. 
Kirken ble grunnlagt 
i 1908. Det ser ut som 
om den første norske 
presten, J. K. Rystad, 
kom til byen rundt 
1910, og at han var 
fi nansiert av fastbo-
ende nordmenn og 
sjøfolk som seilte til 
og fra Galveston. I årene som fulgte var det fl ere norske prester 
som hadde tjeneste i byen, men kirken var aldri tilknyttet Sjø-
mannsmisjonen. Sjømannsmisjonen hadde i 1910 fl ere kirker 
langs gulfkysten. Det var, eller hadde vært, kirker i Pensacola, 
Mobile og New Orleans, men kirken i Galveston var uavhengig 
og drevet av lokale krefter. Det virker som om kirken i stedet 
var tilknyttet de lutherske synodene i USA. Det var på denne ti-
den en egen Norwegian Lutheran Synode, og tall fra 1928 viser 
at synoden hadde 302.232 medlemmer.
I 1914 kjøpte kirken i Galveston land i krysset mellom 18th Stre-
et og Market Street. Tomten kostet $8.000, men det ble ikke 
bygget på tomten på grunn av urolighetene i verden på denne 
tiden. 
I 1925 ble E. Bonnevie-Kluver kalt til prest i Galveston. Han var 
tidligere sjømann, men var nå ordinert til prest og tok fatt på 
arbeidet med å reorganisere kirken. Kaptein Endre Nilsen ble 
valgt til president i styret, en stilling han beholdt i 14 år. Året 
etter, i 1926, ble kvinneforeningen grunnlagt, og samme år ble 
det valgt en byggekomite som skulle sørge for å bygge en kirke 
på tomten en eide. Det neste halvannet året vokste byggefondet 
fra $800 til $3600, godt hjulpet av kvinneforeningens penge-
innsamlinger.
1. mars 1928 ble hjørnestenen til Norwegian Lutheran Sea-
men’s Church & Congregation satt ned og bygningen ble dedi-
sert til «Guds Verk». Totalkostnaden for tomt og bygg ble til 
slutt omtrent $16.000.
Dessverre for kirken kom børskrakket på Wall Street allerede 
året etter i 1929. I Mars 1931 ble det vedtatt å stenge og selge 
kirken, men dette vedtaket ble senere omgjort. Tidene var imid-
lertid fortsatt vanskelige og i 1939 ble arbeidet og kirken stengt 
ned for godt.

Robert Knudsen kikker i en gammel kirkebok fra arkivet i 
Seguin.

Skrevet av: Øystein Lima Braut

Kirken i Galveston
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Helt Texas

Biblioteket i Seguin 
ga verdifull infor-
masjon om hvor-
dan arbeidet i Gal-
veston ble drevet. 
Kirkebøkene viste 
hvem som var døpt, 
konfi rmert, viet og 
gravlagt i kirken. 
Robert Knudsen 
fant bestemorens 
navn skrevet inn i 
boken, og det viste 
seg at hun ble døpt 
samme dag som 
sønnen til Pastor 
Bonnevie-Kluver, 
som de første i den 
nye kirken.
Det var likevel 
nesten enda mer 
interessant å lese 
referatene fra mø-
tene i kvinnefore-
ningen. Da opplev-
de en virkelig at det 
vi holder på med 
i Sjømannskirken 
har lange tradisjo-
ner. Der skrives det 
om julemarked, 17. 
mai-feiring, pak-
kelek og båtbesøk. 
Her er noen utdrag 
fra boken:
17. maifesten 1928
«17. mai dagen 
oprandt med strå-

lende solskin. Og den lille norske colony viste sig riktig norske ved 
å møte mandsterkt frem og fylde Missionens-lokale. Trods mange 
tusen mil fra fedrelandet var der allerede ved begyndelsen en egte 
17. mai fest-stemningen. Lokalet var pyntet med norske fl ag og 
Oleander blomster.» 
Og etter synging av nasjonalsang og diverse andre norske sanger:
«America kvinderne hadde medbragt deilig smørbrød og kaker, 
og den kjærkomne kaff e-tår blev servert fra fest-dækkede borde 
og dette bidrog til at kvelden fi k sit specielle fest præg. Alle var 
enige i at dette hadde været en koselig 17. mai fest.»
Siste dagen av julebasaren i 1928 sto følgende:
«Fredag den 9de nov. var den sidste dagen for vort salg. En del 
gaver blev solgt ved auktion. Alt blev ikke solgt, så vi blev enige 
om å gjemme det til en anden aften. Bevertningen blev servert og 

kolekt optalt. Der 
kom ind på denne 
aften $30.35 - Alt 
i alt så kom det 
in $84.68. Dette 
er brutto så når 
alt blir betalt, blir 
det vel ikke over 
otti dollars igjen.  
$25.00 blir betalt 
på orglet. Så pen-
gene kommer og 
går.»
Det ble også holdt 
pakkefest for nor-
ske sjøfolk:
«Den 2den april 
var vi samlet til 
fest i leseværel-
set, og det var 
fest som vi længe 
vil mindes. Det 
var mandskap 
fra 2 norske bå-
ter. Damerne gav 
pakker og presten auktionerte og guttene kjøpte til høye priser og 
stemningen var god. Det var 22 pakker og de blev solgt for $55.00 
- godt gjort.
Turen vi hadde til Seguin ga oss uten tvil et bedre bilde av hva 
som foregikk på den gamle kirken i Galveston. Historien til Sjø-  
mannskirken i Houston startet i 1968, men det ble tydelig for oss 
at det norske sjømannskirkearbeidet rundt Galveston Bay går 
enda lengre tilbake. Det er 112 år siden arbeidet blant norske fast-
boende og sjøfolk startet her. De gjorde til og med mange av de 
samme tingene som vi gjør i dag. Kanskje er tradisjonene så ster-
ke at det er norsk kirke her i 2120 også?

Kvinneforeningen møttes hver måned og betalte 25 cent inn i 
kassen hver gang de møttes.

I arkivet fant 
vi blant annet 
K v i n n e f o r e -
ningens gamle 
bankbok.

Utdrag fra kirkeboken i Galveston. 
Oversikt over døpte.

Kirkeboken fra Galveston
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Skrevet av: Ingrid Margrete Winter-Hjelm
Ungdom

Konfi rmantleir i New York
Sjømannskirkens konfi rmanter 
i USA er ikke som andre konfi r-
manter. Når norske konfi rmanter 
reiser på konfi rmantleir et par ti-
mers busstur hjemmefra, så setter 
Sjømannskirkens konfi rmanter 
seg på et fl y til New York! Gjett om 
det er stas! Siste torsdag i februar 
reiste vi fra George Bush Interna-
tional airport, to voksne, to ung-
domsledere og ni konfi rmanter. 
Det første som møtte oss utenfor 
John F. Kennedy i New York var 
en iskald vind som fulgte oss hele 
helga gjennom. Heldigvis var det 
godt og varmt på Sjømannskirka 
på Manhattan. Her ble det trangt 
om plassen etter hvert som 45 
ungdommer samlet seg til leir fra 
hele USA inkludert Alaska, og Sør 
Amerika. Det ble en helg fylt med 
intens sosialisering, lite søvn, god 
mat, kalde fi ngre og tær, nye venn-
skap og mye latter. 
Tradisjonen tro hadde vi satt av den første dagen til å være 
turister i The Big Apple. Vi tok ferge for å komme nær The 
Statue of Liberty, vi vandret oppover langs Wall Street, tok 
bilder ved Wall Street-oksen(skulptur av Arturo Di Modica) 
før vi stoppet ved Ground Zero. For konfi rmantene er dette 
stedet knyttet til noe som skjedde før de var født. Men histo-
rier og sterke bilder fra 9/11 gjør at dette likevel ikke er frem-
med for dem. Vi rakk også et stopp ved FNs hovedkvarter 
som ligger kun noen få kvartaler unna Sjømannskirken. 

Selve leiren startet fredag kveld. Deretter gikk det slag i slag 
frem til søndag. Kveldstur til Top of the Rock var nok et av 
høydepunktene for mange av konfi rmantene. Å stå på taket 
til en skyskraper, kjenne vinden i håret og suget ned mot 
trafi kken noen hundre meter under seg, er en magisk opp-
levelse. Ungdommene fi kk undervisning om å være seg selv 
og stå opp for andre. De var med i planleggingen og gjen-
nomføringen av gudstjenesten søndag formiddag. Vi hadde 
morgen- og kveldsbønn i tillegg til felles sightseeingtur lør-
dag formiddag. Da vandret vi fra kirken til Central Park og 
videre til Times Square. Ungdommene ble «sluppet løs» og 
fi kk vandre litt rundt på egen hånd. Noen handlet små gaver 
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Helt til slutt vil vi rette en stor takk til Sjømannskirkens
stab i New York som tok så godt vare på oss. Yrjan og Ingrid 
Margrete vil også takke konfi rmantene og ungdomslederne 
fra Houston som oppførte seg eksemplarisk og som gjorde 
dette til en fl ott og minneverdig opplevelse! Dere er best! Vi 
gleder oss til konfi rmasjon til høsten. 

og suvenirer til de der hjemme. Andre fant et bord inne på 
en kafe hvor de kunne få varmen igjen. Lørdag kveld var det 
festkveld ledet av ungdomslederne. 
Søndag formiddag ledet fl ere sjømannskirkeprester oss gjen-
nom en fl ott gudstjeneste hvor også konfi rmantene var med 
og satte sitt preg på formidling, bønner og musikk. Sønda-
gens tekst ble aktualisert og spilt ut av en gruppe konfi rman-
ter. Konfi rmantene hadde et korinnslag og to av våre jenter 
fra Houston bidro med solosang. Ungdommene er dyktige og 
modige! 
Nå i midten av april, under ”Stay at home order” kjenner vi 
på stor takknemlighet over at vi fi kk oppleve denne fl otte hel-
ga sammen i nettopp New York. Bildene som har rullet over 
fjernsynsskjermene 
de siste ukene har 
gitt helt andre bilder 
av denne byen som 
gav oss så mange 
gode opplevelser for 
bare noen uker si-
den. Vi tenker på alle 
de menneskene som 
har mistet så mye 
under de siste ukene 
med pandemi. 

Ungdom
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Reisetips

Big Bend National Park
Endelig SPRINGBREAK! Familiene Braut og Winter-Hjelm 
bor og arbeider til vanlig ved Sjømannskirken i Houston. 
Camping i Big Bend nasjonalpark i Springbreak var planlagt 
i lang tid. Det var derfor seks forventningsfulle barn og fi re litt 
slitne voksne, som la ut på en lang kjøretur etter gudstjenesten 
den første søndagen i Springbreak. Etter ca. 10 timer, noen tis-
sepauser, en overnatting, litt krangling, et par fi lmer, en pod-
cast, et par hundre smuler i bilen og noen gode samtaler, var 
vi fremme. «Er dette virkelig også Texas? Her var det fi nt!»   

Når det kommer til camping, er vi heldigvis forskjellig. Noen 
foretrekker å ha med seg «hele hytta» på tur i form av RV eller 
campingvogn, andre søker det helt enkle. Big Bind har gode al-
ternativ for alle. Det er tre campingplasser i Big Bend. Chisos 
Basin (1646 moh) er den mest naturskjønne. Rio Grande Vil-
lage (564 moh) ligger helt på grensen til Mexico like ved Rio 
Grande. Cottonwood (661 moh) ligger i en ørkenoase helt vest 
i parken. For de som har biler som liker litt utfordring (les fi re-
hjulstrekk og høy klaring), er det også mulig å campe langs noen 
av de mange «dirt roads» i parken. Også de som liker å bære og 
svette litt og helst vil ligge alene under stjernehimmelen, fi nner 
gode muligheter for det langs stiene rundt Chisos Basin. Felles 
for alle alternativ er at det må gjøres reservasjon på forhånd. 
Vi sov fi re netter i telt ved Rio Grande Village, og kjørte rundt 
i hele parken og gikk mange fl otte turer. Big Bend kan absolutt 
anbefales! Her er et utvalg turer vi gjerne anbefaler til andre!

Grapevine Hills Trail  
Dette er en enkel tur i nydelig ørkenlandskap med litt stigning 
på slutten. Ca 2.2 miles tur/retur. Høydepunktet for turen er 
Balanced Rock, en steinformasjon ideell for photoshoot. For 
barn eller lekne voksne er det også mange andre fi ne steiner å 
klatre på og sprekker å gjemme seg i. Med litt fantasi blir dette 
fort scenen i en cowboyfi lm eller en fremmed planet som skal 
erobres. Ha gjerne et plaster i sekken, for lek i ulendt terreng er 
moro, men byr gjerne på noen skrubbsår. 

Window Trail 
For de av oss som ikke får plass på campingplassen i Chisos 
Basin, og likevel er litt nysgjerrig på hvordan den ser ut, pas-
ser det fi nt at Window 
Trail starter fra selve 
campingplassen. Tu-
ren starter lett nedover 
med fl otte fjell på alle 
kanter. Etterhvert går 
stien over i Oak Creek 
Canyon. Turens en-
depunkt er en blank-
skurt åpning i fjellet 
som vannet har laget. 
Åpningen blir som et 
lite vindu mot utsikten 
og verden utenfor. Tu-
rens lengde er ca. 5.6 
miles frem og tilbake. 
De nesten umerkelige 
nedoverbakkene blir til 
merkbare oppoverbak-
ker hjem igjen, ingen 
overraskelser der altså.      

Emory Peak
Emory Peak 
(2385 moh) er 
den høyeste fjell-
toppen i Big Bend 
(men bare på 14. 
plass over Texas’ 
høyeste fjell). Tu-
ren starter ved 
Chisos Basin og 

Skrevet av: Trygve Winter-Hjelm
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Reisetips

Santa Elena Canyon Trail

Rio Grande utgjør grensen mot Me-
xico, få steder er den så spektakulær 
som gjennom Santa Elena Canyon. 
Når man går på tur med barn, er 
gjerne alt som har noe med vann å 
gjøre gøy. Så dette er en gøy tur. Det 
er ikke langt å gå ca. 1.7 miles tur/
retur i småkupert terreng. Der de 
bratte veggene møter vann og stien 
slutter, renner elva stille og det er 
grunt nok til å vasse. Vassing er al-
dri feil! (Selv om vannkvaliteten i 
Rio Grande i perioder visst nok ikke 
er like bra.) 

går jevnt oppover langs fi ne stier. De siste meterne til toppen 
er «rosinen i pølsen», her er det såpass bratt at det er greit å 
ta hendene i bruk. Belønningen fra den litt luftige toppen er en 
fantastisk utsikt over Chisos Mountain. Her er det lov å rope 
«I`m the king of the world!» hvis man kjenner for det.

South Rim 

Dette er en solid rundtur! Både 
fordi det er nokså langt, ca. 12.5 
miles, og fordi det er variert ter-
reng og natur hele veien. Rett og 
slett en skikkelig godbit for den 
som liker å gå på tur! Deler av 
South Rim var stengt for å skjer-
me hekkende vandrefalk. Skuf-
felsen over at vi bare fi kk gått 
langs deler av kanten ble raskt 
erstattet av en slags glede over 
at vandrefalken kanskje ser ut til 
å være på vei tilbake til Big Bend 
etter at den nesten forsvant. Om 
jeg skulle kommet med et forbe-
dringsforslag etter en nær perfekt dag, måtte det være å bytte ut 
joggeskoene med noe kraftigere fottøy. Vi gikk på Emory Peak 
som en avstikker fra turen rundt South Rim. Det utgjorde drøye 
3 miles ekstra, men var vel verdt det. Til sammen ble det en 
lang dag, ca. 9 timer, 15.5 miles eller 43 498 skritt for de som 
fortrekker å måle avstand i slikt. Det var tre spreke gutter og to 
aldrende menn som kjente det godt i beina og sovnet tidlig den 
kvelden. 

Noen tips: 
1. Springbreak er kanskje et av de mest populære tidspunk-

tene for å besøke Big Bend. Reserver derfor teltplass tidlig; 
det blir fullt. Fine nettsider gjør det enkelt å reservere inn-
til seks måneder før.

2. Har du ikke fått reservert teltplass, fortvil ikke. Det er også 
en del plasser som er «fi rst come fi rst serve». Det er da lurt 
å komme tidlig på morgenen slik at man får oversikt over 
hvem som sjekker ut.

3. Ta med pass! Big Bend ligger nært grensen til Mexico. Det 
er fl ere kontrollposter langs US Highway 90 hvor man kan 
bli spurt om pass.  

4. Alle tenker at det generelt er varmt i Big Bend om som-
meren, og nettopp der ligger det noen gylne muligheter 
for den som er litt fl eksibel! For visst er det varmt i Big 
Bend om sommeren, men det er også korte perioder med 
helt overkommelige temperaturer, særlig i Chisos Basain. 
Følg med på værmeldingen og ta en fridag eller to. Hiv deg 
rundt, og du kan få store deler av parken for deg selv, og 
gode muligheter for fl otte naturopplevelser!

Faktaboks: 
Texas er stort og har mye natur, men bare to nasjonalparker. 
Området som i dag er Big Bend nasjonalpark ble opprettet som 
State Park allerede i 1933. Føderale myndigheter tok over an-
svaret i 1944, da Big Bend nasjonalpark ble opprettet. Den an-
dre nasjonalparken i Texas heter Guadalupe Mountains nasjo-
nalpark, den ble opprettet i 1966 og ligger også vest i Texas mot 
grensen til New Mexico. 
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Hot Springs 
I andre enden av Big Bend ligger «Hot Springs». Vannet i kilden 
holder 105 °F. Kilden ligger bare en liten rusletur langs elva fra 
parkeringsplassen. For de med «utferdstrang» kan det være fris-
tende å dra til Mexico når man er så nærme, men det anbefales 

å holde seg på riktig 
side av elva.

Mange lurer på om 
det er mange slanger i 
Big Bend? Det er nok 
fi nt å være slange i 
varme øde Big Bend 
nasjonalpark. På tu-
ren vår så vi en slan-
ge i Big Bend og en 
slange i innkjørselen 
til sjømannskirka den 

dagen vi dro. Konklusjon: I Texas er det slanger både her og der, 
så omtrent som i Pasadena altså.

Lett Sudoku

1 8   5   9  

 5 4 6 7 1  3  

7 6    8  1  

3 9     2   

   9   3   

  5  7  4   8

 2 1 3 4   8 6

 4     5 2 3

 3  8 2 5 1   

Skrevet av: Trygve Winter-Hjelm

Big Bend National Park
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River Oaks er bra for løping. Sistnevnte liker hun godt på 
grunn av fi ne hus som en kan titte på i forbifarten.

Maria nevner også at hun legger merke til Korona-krisen 
siden det er mange fl ere ute som trimmer. Hun håper den-
ne trenden vedvarer når man ikke lenger beordres til å 
være hjemme fra jobb og at fl ere velger å ivareta helsen. 

Mange av de planlagte løpene til Maria dette året har blitt 
satt på vent på grunn av Korona og det er usikkert når hun 
får mulighet til å konkurrere igjen, men hun sier at det er 
ca 80% sjanse for en gjentagelse av Rocky Raccoon 100m.

Vi vil gratulere Maria med denne fantastiske bragden og 
takke henne for den fl otte innsatsen hun gjør her i kirken. 

1. februar løp Maria Sylte 100 
miles (160 km!) under Rocky 
Raccoon i Huntsville state 
park for tredje gang, hvor hun 
fi kk beste tid av alle kvinneli-
ge deltagere for andre gang. 
Med en løpetid på 18 timer og 
43 minutter satte hun person-
lig rekord i dette løpet, og jeg 
slo av en prat med henne for 
å høre litt hvorfor hun er li-
denskapelig opptatt av løping 
og hva som har gjort at hun er 
suveren på dette området.

Maria forteller at interessen 
for å løpe kom halvveis i stu-
dietiden med et ønske om å få 
en sunnere livsstil. Hennes far 
Jim har også interesse for lø-
ping og tillegg en del erfaring 
fra maratonløping. De har løpt 
mye sammen og deltatt på det 
Maria omtaler som noen “små 
løp” sammen. Etter å ha mes-
tret 5k, 10k, halvmaraton og maraton, har hun søkt tøff ere 
utfordringer og Rocky Raccoon er defi nitivt utfordrende. 
Likevel forteller Maria at løpingen gir henne tilbake i form 
av mestringsfølelse og gode venner.

Hver morgen i 5-6-tiden løper Maria ca 8 miles og ofte blir 
det lengre turer i helgene, men hun tar seg fri på manda-
ger. Uten denne morgenrutinen blir hun rastløs og konsen-
trasjonen blir dårligere, og det i seg selv gir henne motiva-
sjonen til å fortsette.
Jeg spør henne om hun har tips til steder i Houstonområ-
det som er fi ne løpeplasser. Maria informerer om at det er 
fl ere fi ne steder og at hun oftest løper ved Buff alo Bayou 
siden det er i nærheten av hennes bolig, men hun meddeler 
at også Memorial Park, Cherry Hershey Park og gatene i 

Rocky Raccoon
Helt Texas

Skrevet av: Solveig Sandnes
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Lys Våken
Første og andre februar var det Lys Våken på kirken. Da var 21 barn i alderen 9 
til 13 år på overnatting. For anledningen var til og med tidligere sjømannsprest 
Robert Knudsen med. Det var ekstra stas. På lørdagen fi kk barna lære om hellige 
rom, Bibel, bønn og nattverd. Det var også tid til mange gøyale aktiviteter og so-
sialt samvær. Det ble bålkos, og nattkino til 
sent på kvelden, men likevel var ungene med 
og arrangerte en heidundrende gudstjeneste 
dagen etter.

Supersøndag etter Lys Våken
Samme søndag som det var 
Lys Våken, hadde vi også Su-
persøndag. Det var godt med 
folk som fi kk oppleve en super 
gudstjeneste arrangert av bar-
na som deltok på Lys Våken. 
Etterpå var det rakettverksted. 
Det ble laget raketter i mange 
varianter, som så ble skutt ut 
ved hjelp av vannkraft. Dette 
var veldig gøy, men mot slutten av utskytningene fi kk vi tekniske problemer. Hel-
digvis hadde vi fl ere behjelpelige ingeniører som sørget for at alle fi kk skutt ut 
raketten sin minst en gang.
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Torger Voldbakken 80 år

Supersøndag med Vinterolympiade

Siden sist

8. februar i år hadde noen i den faste lørdagsgjengen stelt i stand overraskel-
sesfest for Torger Voldbakken som fylte 80 år. Da han som vanlig kom til kir-
ken denne lørdagen ante han lite om hva som ventet han. Det ble en fi n feiring 
med både kake, hatter, sang og det som ellers hører med på en bursdagsfest.

23. februar var det igjen tid for 
supersøndag. Siden dette var fas-
telavn hadde vi en kjekk karne-
valsgudstjeneste der selv presten 
stilte i utkledning. Etterpå var det 
som vanlig tid for BBQ og gøyale 
aktiviteter. Som ekte nordmenn er 
vi opptatt av vinteridrett. Det var 
derfor naturlig å arranger Vin-
ter-olympiade. Her var det både 
skiskyting, skihopp, kunstløp og 
stafett, om enn i noe annen form 
enn det vi er vant til. Det var vel-
dig gøy, og det hele ble avsluttet 
med pinata for barna. 
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Drive-In gudstjeneste 1. påskedag

Påsken i år ble annerledes enn vi hadde 
planlagt. Vanligvis har vi tre gudstjenester 
på fi re dager, men i år gjorde COVID-19 
det vanskelig å samles slik vi pleier. Det er 
da det er godt å ha folk i menigheten som 
har kompetanse som vi kirkeansatte ikke 
nødvendigvis har. Da Sjømannsprest Yrjan 
Mirzai Sunde tok kontakt med Paul Schat-
tenberg og spurte om han kunne hjelpe oss 
å arrangere drive-in Gudstjeneste, syn-
tes han det var en spennende utfordring. 
Uten han hadde det neppe blitt noen guds-
tjeneste på kirken denne 1. Påskedag, og vi 
er takknemlige for den hjelpen han ga. Det 
var svært kjekt at vi var over 50 personer 
på gudstjeneste denne dagen. Det ble en fi n 
samling og en opplevelse vi vil huske lenge.
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Gode hjelpere

Sjømannskirken og COVID-19

Sjømannskirken i Houston hadde i vinter god 
hjelp av Torhild og Jørgen Korsvik som var på 
besøk fra Norge. De bidrog blant annet med for-
beredelser av mat, preken, vedlikehold på kirken 
og forberedelser til julemarkedet. Tusen takk for 
god hjelp fra januar til mars.

Sjømannskirken har nå vært stengt for ordinært 
besøk siden midten av mars. Vi ser frem til å få or-
dinær drift igjen, men forsøker å være til stede for 
skandinaver i området likevel. Her kan du se bilder 
fra noen av de tingene vi har holdt på med på kirken. 
Levering av mat og nylaget bakst har vært både me-
ningsfullt og en viktig inntektskilde i en tid der an-
dre inntektskilder har forsvunnet. Det har blitt ek-
stra tid til vedlikeholdsarbeid, der også kirkebarna 
har bidratt godt. Kirkerommet har nå blitt omgjort 
til skole der barna jobber hver dag, og biljardbor-
det har endelig kommet frem igjen. Vi er i kontakt 
med mennesker daglig via telefon, mail og sosiale 
medier. Sjømannskirken forsøker også å følge opp 
skip som kommer til byen. Vi har til og med hatt et 
utendørs bryllup i perioden som har vært. Vi gleder 
oss imidlertid alle til dere kan begynne å komme på 
kirken igjen som før.
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I løpet av 
noen få 
uker snud-
de Koro-
naviruset 
opp ned 
på tilvæ-
relsen for 
oss alle. I 
likhet med 
våre am-
b a s s a d e r 

og generalkonsulater rundt om i verden opplevde også vi her 
i Houston at kalenderen som var smekkfull av arrangementer 
utover våren plutselig var tom.  Samtidig var det tusenvis av 
ferierende og studerende nordmenn i utlendighet som hadde 
behov for bistand til å komme seg hjem. Mye av generalkon-
sulatets virksomhet ble raskt innrettet mot å formidle infor-
masjon om hvilke fl yplasser og fl yselskap som fortsatt hadde 
avganger til Europa. I tråd med «stay-at-home»-pålegget har 
generalkonsulatets medarbeidere hatt hjemmekontor.  Hyppi-
ge skype-møter har bidratt til å opprettholde en god korpsånd.  
Daglige delinger av lunsjmenyer har avslørt til dels ekstreme 
forskjeller hva angår kulinariske ferdigheter, og det ble tidlig 
klart at enkelte knapt er i stand til å brødfø seg selv uten en 
logistikkoffi  ser på hjemmebane. Ellers registrerte vi noe forun-
dret at den største bekymringen i Texas syntes å være at det 
skulle bli mangel på ammunisjon.  Men – det er tross alt Texas. 
I skrivende stund kan vi rapportere at generalkonsulatets med-
arbeidere er friske og ved godt mot.  Stay safe!

Jan Nilsen er kaptein på Bow Hercules og kommer jevnlig til 
Houston. Da Texas Nytt ringer han, er han og båten på vei opp 
Mississippi i retning Baton Rouge. Etter det kommer Odfjellbå-
ten til Houston igjen.
-Hvordan er det å være Sjømann i USA i disse tider?
-Det er på mange måter vanskelig. Den største utfordringen 
er at det er vanskelig å mønstre av og på. Jeg har per i dag 10 
personer om bord som har gått ut kontrakten, og vi vet vi ikke 
kommer til å få avløsning så lenge vi er i USA. Da vi kom til lan-
det ble hele mannskapet detained, så ingen kommer hverken 
av eller på. Vi er to nordmenn om bord. Jeg og overstyrmann 
Kim Tore Steen. Kim Tore har nå gått tre uker utover tiden sin. 
Vi håper han og de andre kan mønstre av når vi kommer til 
Panama, men det er mulig de må være med helt til Korea før de 
får avløsning.
-Klarer dere å holde motet oppe?

Redigert av: Terje Odden
Siden sist

Kvartett i Korona-”Karantene”

Hilde Skorpen Kari Anne Lien

Jan Nilsen

Vi hadde Springbreak i Flo-
rida da pandemien blusset 
opp i Europa. Da vi dro fra 
Florida, vaiet doble røde 
fl agg på strendende og vars-
let fare; pandemien hadde 
spredt seg til vår del av USA. 
Vi kjørte hjem på rekordtid - 
målet var å komme oss hjem 
til Houston og gjennom tre 
stater uten å bli smittet på veien. Hjemme ventet karantene og 
skolen meldte stenging og overgang til virtuell læreplan med va-
righet ut skoleåret. Det har siden vært såkalt ‘stay-at-home order’ 
og mens vi voksne har hjemmekontor har barna hjemmeskole. Vi 
har det heldigvis romslig, men med 4 på telefonkonferanse samti-
dig, er det ikke alltid teknologien virker. Spesielt kritisk ble det da 
strømmen røk og vi mistet internettforbindelsen.
Kristian jobber i oljebransjen og har hatt lange dager som følge av 
tøff e tider for industrien. Det har samtidig vært fi nt å slippe hyp-
pige fl yreiser samt å kunne rusle rett fra dusjen til kontoret. Kari 
Anne jobber på konsulatet og har vanligvis hektiske dager og mye 
kontakt med næringslivet. Det ble roligere dager da konsulatet ble 
stengt med mye markedsoppdateringer og rapportskriving. I Oslo 
bor eldstedatter Sara og det blir også mye hyggelige ‘facetiming’ 
med henne. I fravær av treningstilbud har Kristoff er fått en virtu-
ell golftrener, ‘trackman’, i hagen mens Anna holder løpeformen 
ved like med trygg avstand eller såkalt ‘social distancing’ til ven-
ninnen. Men det hender at det blir en og annen pause i løpet av 
dagen, det er ikke alltid like lett å holde fokus når det er 25 grader 
og solskinn og svømmebassenget kaller.

-Ja, det må vi bare. Fore-
løpig er det ikke noe pro-
blem å få last, så det er 
positivt. Vi har begynt 
å oppleve at terminaler 
ikke kan ta imot last for-
di tankene er fulle, men 
foreløpig går det stort sett 
greit.
Odfjell og andre rederier 
jobber også med å få til 
hub-er fl ere steder rundt 
om i verden. Poenget med 
disse er å få mannskaps-
kiftene til å bli enklere og 
mer forutsigbare. Dette gjør det nok enklere etter hvert. 
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Korona-epidemien har endret hverdagen vår fullstendig og her 
kommer noen tanker om mine erfaringer fra tiden med karan-
tene og hjemmeskole.  
For vår familie begynte det hele i Spring Break-uken. Vi hadde 
fulgt med på norske nyheter og dette førte til en selvpålagt ka-
rantene en uke før resten av USA …  De første ukene var preget 
av usikkerhet ettersom vi ikke helt visste så mye om dette fæle 
viruset og enda viktigere, når dette skulle ta slutt. Vi var heller 
ikke vant med hele tiden kun å være sammen med vår egen fa-
milie, noe som skapte litt gnisninger i starten. Etter hvert som 
ukene gikk ble vi bedre og bedre på å jobbe, ha det kjekt og vik-
tigst av alt å leve sammen på en god måte. 
Nå har det gått syv uker siden jeg ikke hadde hørt om Korona-
virus og jeg føler jeg har lært en mengde ting jeg kommer til å 
ta med meg videre i livet etter denne plutselige livsstilsforand-
ringen. Jeg husker fortsatt siste skoledagen før Spring Break da 
jeg tenkte at jeg skulle se vennene mine igjen etter ferien. Vi 
planla mange gøye ting vi skulle gjøre og jeg dro til og med og 
kjøpte ny kjole sammen med bestevennen min for skoleballet i 
mai… Ser ikke ut som jeg kommer til å trenge den med det før-
ste. Så feil kan man altså ta. 
Den andre uken var egentlig den verste. Vi elever var litt glad 
for at vi fi kk en ekstra uke ferie fra skolen, men de fl este foreldre 
hadde begynt å bli nervøse (inkludert mine) og bestemte seg 
for å isolere seg fra resten av verden og lot dermed ikke barna 
være sammen med vennene sine. Denne uken var både kjedelig 
og preget av usikkerhet. Jeg innså at det var slutt på å dra på 
overnatting på en stund, ingen trening og en helt ny type skole-
hverdag ventet oss. Det var også denne uken vi forsto at det ikke 
kom til å bli noe konfi rmasjon i april, i alle fall ikke med besøk 
fra Europa. Grensene ble stengt og det begynte å bli alvorlig.
Første uken med hjemmeskole ble egentlig ikke så mye bed-
re. Jeg hadde sett frem til å ha noe skolearbeid å jobbe med 
om dagene og å snakke med klassekamerater på Zoom, men så 
merket jeg at online-skole ikke kunne sammenligne seg med å 
gå på skolen og møte alle vennene “in person”. I tillegg viste 
det seg at online-skole og hjemmekontor var en utfordring for 
internettet her i huset. Dette ga problemer når jeg skal ta vikti-
ge prøver med fast avsatt tid som løper enten du kommer deg 
videre til neste spørsmål eller ikke … Heldigvis gikk også dette 
bedre etter hvert, kanskje nettet også måtte ha litt tid til å om-
stille seg til den nye hverdagen? Du kan si den tredje uken ikke 
var helt som vi hadde håpet, men uken etter gikk ting litt mer 
på skinner.
For hunden vår derimot er denne karantenetiden en drømme-
hverdag. Alle er hjemme, ingen må forte seg for å rekke noe og 
å lufte hunden er eneste måten å komme seg ut av huset litt. 
I uke fi re var skolen ikke et problem lenger, men alle kjente på 
at det begynte å bli altfor lenge siden vi hadde vært med andre 
folk enn oss i huset. Vi begynte å gå mer på tur hele familien 
sammen, og når vi møtte folk på turen ble det som før hadde 
vært et kjapt hei-og-hadet, til lange samtaler med folk man gjer-
ne ikke kjente så godt. Vi justerte våre dagsplaner slik at alle 

Siden sist

Emilia Skarstein
i familien kunne spise alle 
måltider sammen og mam-
ma klarte å få alle med på 
trening hver eneste morgen. 
FaceTime ble vår nye sosiale 
arena ettersom vi ikke len-
ger kunne være med venner 
man vanligvis så på skolen 
og trening. Lange skoleda-
ger og stor tidsforskjell var 
ikke lenger et hinder for å 
holde kontakten med de der 
hjemme heller. Disse ukene 
har vært fi ne slik.
I uke fem ble ting endelig 
mer normalt eller rette-
re sagt jeg ble mer vant til 
det unormale. Ting fi kk en bedre fl yt og vi hadde vennet oss til å 
bare være oss (rart hva man venner seg til). Vi begynte å nyte den 
mindre travle tilværelsen. Før hadde vi alltid en kamp, trening 
eller noe vi måtte rekke. For meg kunne det faktisk gå en hel dag 
uten at jeg så brødrene mine … Nå hadde vi endret måten å være 
sammen på, hvor alle er bevisst sitt ansvar for å gjøre dagen til 
en kjekk dag. Jeg begynte å bake, spille piano og male, ting det 
vanligvis ikke blir så mye tid til i den vanlige hverdagen. I tillegg, 
nå som vi er “låst inne” setter vi mer pris på de tingene vi vanligvis 
tar for gitt som å være sammen med venner og faktisk også å gå 
på skolen og treff e alle sammen. Vi savner sosial kontakt og ringer 
som sagt oftere og passer på hverandre mer. Det er nok derfor vi 
laget til online påske-kahoot tre dager på rad med familie i Norge 
og Belgia. Vi savner å være sammen. De siste syv ukene har jeg 
snakket med mormor hver morgen når jeg går på tur med hun-
den. Det er noe både hun og jeg setter stor pris på i vår nye hver-
dag og jeg tenker at det er veldig viktig for henne som bor alene i 
en leilighet.
Nå er jeg i den syvende uken av vår karantene og ting føles nesten 
normalt. Jeg tror vi har gjort dette så lenge at, hvertfall jeg, har 
begynt å glemme hvordan vi hadde det før. Jeg har både mistet 
og fått mye frihet i løpet av denne tiden. Nå kan jeg ikke lenger 
gå dit jeg vil eller være med dem jeg vil, men jeg kan legge opp til 
min egen arbeidsdag og ha kvalitetstid med lillebrødrene og for-
eldrene mine. Alt handler om din egen innstilling oppi det hele. 
Frihetsrommet mitt har blitt betydelig mindre, men friheten til å 
velge hvordan jeg skal være og påvirke mine omgivelser har jeg 
fremdeles. Jeg har lært masse så langt i denne karantenetiden, 
men en ting som kommer sterkest frem nå er viktigheten av om-
tanke og omsorg for andre mennesker. Det er mange som er alene 
og ensom og jeg kan faktisk bety noe for noen andre som føler seg 
alene. Jeg har også blitt overbevist om at det ikke blir kjekkere 
enn det man gjør det til selv og jeg håper man klarer å se det po-
sitive i denne karantenetiden. Jeg håper vi tar med oss noe godt 
og viktig fra denne tiden, nemlig å være et godt medmenneske. Ta 
vare på hverandre og hold avstand. Dette er en dugnad vi gjør for 
både oss selv og samfunnet. 



24  Texas Nytt Nr. 2 2020

Skrevet av: Yrjan Mirzai SundeSponsor-
avtaler

Sponsoravtaler med Sjømannskirken

Ny Sudoku
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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
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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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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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THE 34th ANNUAL GOLF TOURNAMENT 
November 16th 2020 

THE 34th ANNUAL GOLF TOURNAMENT 
Date: Monday, Nov 16th 2020 
Time: 1:00 pm - Shotgun start 
Place: Golfcrest Country Club 

2509 Country Club Drive 
Pearland, Texas 77581 

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

Format: 4 Man Scramble 

DONATIONS 
$1000 Includes one foursome* 

$500 Includes one twosome* 

$250 Company single player 

$150 Private single player 

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

Our  Dinner Sponsor is:  
For registration and information see our website:  www.sjomannskirken.no/houston  

For questions please contact: Trygve Winter-Hjelm; twh@church.no;  832-279-5566 

The Annual Christmas Bazaar 
THE NORWEGIAN SEAMAN’S CHURCH, 4309 YOUNG STREET, PASADENA, TEXAS 77504 

November 6th - 8th 2020!! 
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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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