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På Internett fl orerer det av såkalte memes om året vi er inne 
i. Et meme er et kulturelt uttrykk, gjerne i form av bilder eller 
video, som sprer seg ved etterligning eller kopiering og utvikler 
seg gjennom seleksjon på sosiale media. Googler du «40 memes 
that sum up 2020» vil du blant annet se en graf som illustrerer 
at toalettpapir og masker hadde en eksponentiell relevans for 
samfunnet det første kvartalet av 2020. Vel, maskens relevans 
har ikke nødvendigvis hatt en eksponentiell vekst, men bildet er 
dog treff ende. Behovet for barbering og bil har på andre siden 
sunket betraktelig. Internett har hatt en jevn økning i relevans, 
og for meg er det et faktum som gir blandede følelser.

På den ene siden vet vi at alt for mange barn i våre nærområder 
lever uten tilgang til Internett. For enkelte 
er det dermed ikke et alternativ å ha barna 
på hjemmeskole. En annen tankestrek er 
antallet barn i Houston som ikke har tilgang 
til mat uten skolegang. Vi står altså allerede 
ovenfor et klasseproblem som bare vil bli 
større frem til samfunnet åpnes igjen. Et-
terdønningene vil nok vare enda lenger. Løs-
ningen vil jeg ikke påberope meg å ha, men 
ta min tankestrek for det den er, en aldri så 
liten bønn om at våre lesere utstyrer seg med 
våkne blikk og varme hjerter. 

På den andre siden gir dette økte fokuset om 
og behovet for internettet også uante mu-
ligheter. Nytt av høsten er at vi arrangerer 
bibeltimer på Zoom. Jeg bringer inn faglige innputt og gir en 
tolkning på bakgrunn av det. Alle er hjertelig velkomne til å del-
ta, uansett utgangspunkt og tidligere kjennskap til Boka. Her 
har du altså en gylden mulighet til å delta på bibeltime iført 
t-skjorte og underbukse. Den sjansen går du glipp av på andre 
siden av pandemien.

En annen mulighet internettet har bydd på, er Sjømannskirken 
i Houstons 
evne til å fak-
tisk avvikle  et 
julemarked. I  
år er det helt 
uaktuelt med 
så store an-
samlinger av 
både kunder 
og frivillige 
som julemar-
kedet vårt 
legger opp til. 
Derfor har 
vi besluttet å 
g j e n n o m f ø -
re et digitalt 

marked hvor alle varer vil 
bli tilgjengelige på nettbu-
tikken vår, med curbside le-
vering fra og med 2. desem-
ber til og med 6. desember. 
Når så er sagt har jeg stor 
forståelse for at nettbutikk 
er noe annet enn vårt tradi-
sjonsrike julemarked. Jeg har like stor forståelse for at en slik 
løsning kan by på utfordringer for fl ere. Derfor vil vi åpne et 
showrom i kirken med overskuddslageret etter nevnte dager 
har funnet sted. La det dog ikke være en hvilepute, da varene 
det er mest rift om vil bli revet bort raskt. Er det noe du vet at 

du ønsker deg så bør du med andre ord sitte 
klar for bestilling den første dagen av marke-
det. Det vil komme mer informasjon på våre 
nettsider og sosiale media i løpet av oktober 
og november.

Selv om vi altså ikke har behov for frivillige 
i samme skala som tidligere år, har vi i år et 
særskilt behov for kompetent hjelp med å 
lansere et digitalt marked. Er du god på de-
sign og har et varmt hjerte for Sjømannskir-
ka? Har du markedsføringsteft? Eller kjen-
ner du noen som kunne passet? Jeg ber deg i 
så fall om å ta kontakt med Ingrid Margrete 
Winter-Hjelm.

Hvis du kjenner på at dette er forespørsler du ikke har anlegg til 
å hjelpe oss med, fortvil ikke! Vi har også behov for bakere. For 
det blir vel ingen jul uten syv sorter? Vertskap Solveig Sandnes 
kan jo ikke akkurat bake alle sortene selv heller. Om et slikt 
bidrag til din sjømannskirke virker fristende, ta kontakt med 
Solveig. Vi har for tiden behov for stor hjelp og takker for alle 
bidrag!

Jeg har nevnt det før og tillater meg å gjenta meg selv: Det er 
nemlig dere som er Sjømannskirka. Uten dere er det ikke behov 
for oss og uten deres støtte i form av donasjoner og bidrag har 
vi ikke muligheten til å dekke behovene dere har heller. Sjø-
mannskirka består nemlig av folk som Berit, som du for øvrig 
kan lese om i dette nummeret av Texas Nytt. Og av bedrifter 
som Workplace Safety Screenings og andre privatpersoner som 
donerte til fryserommet på kirka. Uten all hjelpen vi mottok vil-
le tanken om å handle inn julekjøttet til stor-Houston vært mye 
skumlere. 

Jeg håper vi sees mellom 2. og 6. desember, om så bare gjen-
nom bilvinduet. Det ryktes at det skal serveres noe varmt ved 
bilkøen. Likeens har jeg et håp om at pandemien ris av og at vi 
for alvor kan åpne dørene igjen. Frem til da får vi holde hodet 
kaldt og hjertet varmt med våkne blikk for hva vi kan gjøre for 
våre medmennesker. 

Skrevet av: Yrjan Mirzai Sunde

Tanker i
tiden

Memes i tiden ...
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Ansvarlig redaktør: Yrjan Mirzai Sunde

Kirkens adresse:
The Norwegian Seamen’s Church of Houston

4309 Young Street, 
Pasadena, Texas 77504, USA

Telefon: 281-998-8366

Norsk IP-telefon: 53 50 99 44

e-post: 
houston@sjomannskirken.no

Hjemmeside: 
www.sjomannskirken.no/houston

Veibeskrivelse til Sjømannskirken: 
Fra I - 45 Southbound: 
Exit Edgebrook (Exit # 35) - ta til venstre under I-45
Kjør på Edgebrook ca. 3 miles (denne går over til å hete Fairmont) 
Ta til høyre inn på Young Street og kjør ca. ¼ mile til du ser skiltet til 
kirken på venstre side.  Adressen er 4309 Young Street.
Fra George Bush Int. airport tar det omlag 45 min. med bil til kirken. 

Åpningstider: 
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 desember 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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Forsidebilde: Solveig Sandnes foran Mustangen som brakte 
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Våre medarbeidere ved Sjømannskirken i Houston:

Yrjan Mirzai Sunde  
Sjømannsprest/daglig leder

Mobil: +1 832 279 7555
yms@sjomannskirken.no 

Ingrid Margrete Winter-Hjelm 
Trosopplæring/musikkansvar

Mobil: +1 832 279 9020 
imw@sjomannskirken.no 

Solveig Sandnes
Vertskap

Mobil: +1 832 202 4293 
sjs@sjomannskirken.no 

Trygve Winter-Hjelm 
Diakonal medarbeider, havn

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

Alltid freidig når du går
Jeg sitter i stua hjemme i Norge. Ute regner det, og jeg tenker 
med savn på årene i Houston. September i Norge er ikke det 
samme som september i Texas. Det er rart å tenke på hvordan 
livet fører en til steder en ikke hadde tenkt en skulle. Slik var det 
for meg og mitt opphold i Houston, og slik opplevde jeg at det 
var for mange jeg møtte der. Noen kom til Houston for å være 
ett år i olja, men det var 15 år siden nå. Andre reiste til sjøs og 
fant en hjemhavn i Amerika.

En salme jeg ble glad imens jeg var i utlandet var  Alltid freidig 
når du går. Selv om jeg ikke kjenner veien gjennom livet, kan 
jeg gå den med trygghet. Gud er med. Jeg har spesielt bitt meg 
merke i det siste verset. Det kan ved første øyekast virke litt 
pompøst, men jeg liker det. Jeg har vært heldig i livet, og har 
aldri måttet kjempe for å overleve. Hvordan skal jeg da forhol-
de meg til mennesker som har det vanskelig? Hvordan skal jeg 
som kristen forvalte min tid, mine relasjoner og mine penger? 
Her strekker jeg ikke til. Skal jeg da bare gi opp? Bare slutte å 
bry meg? Nei, det er ikke svaret. Jeg synes det er meningsfullt 
å se på det som en stadig kamp med meg selv. Salmedikteren 
skriver: «Kjemp for alt hva du har kjært». For meg er det en 
kamp for å bli litt bedre dag for dag. 

Hvis jeg stadig forsøker å bli litt bedre, tåler jeg bedre å mis-
lykkes igjen og igjen. «Da er livet ei så svært». Når jeg i tillegg 
vet at Gud er med, ja, da kan jeg gå freidig inn i resten av livet.

Alltid freidig når du går

Alltid freidig når du går
veier Gud tør kjenne,

selv om du til målet når
først ved verdens ende!

Aldri redd for mørkets makt!
Stjernene vil lyse;

med et Fadervår i pakt
skal du aldri gyse.

Kjemp for alt hva du har kjært,
dø om så det gjelder!

Da er livet ei så svært,
døden ikke heller.

Øystein Lima Braut var diakonal medarbeider ved Sjømanns-
kirken i Houston fra 2015 - 2020. I sommer fl yttet han og fa-
milien tilbake til Norge. Øystein var redaksjonsmedlem i Texas 
Nytt og en viktig bidragsyter til bladet, så før han dro måtte han 
love å fortsette å bidra til Texas Nytt. Så i tillegg til Min Salme, 
har han også skrevet om det nye glassmaleriet, og et tilbake-
blikk som du kan lese på side 22 i dette nummeret.

Skrevet av: Øystein Lima Braut
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Skrevet av: Solveig Sandnes
Fra 

Sjømanns-
kirkens    
kjøkkenAllergivennlig «oste»-kake

I min vennekrets, som i de fl este andre kretser, fi nnes det men-
nesker med spesielle behov eller som har allergier og intole-
ranse overfor visse ingredienser. Oppskriften denne gangen er 
kanskje litt sær, men denne allergivennlige «oste»-kaken skal 
kunne nytes av mange som ofte ikke kan spise fra kakebord. 
Så har du cøliaki, laktoseintoleranse, er diabetiker eller veganer 
så skal denne kaken kunne spises. Og orker du ikke lage den 
selv, så kom innom kirken for en kopp kaff e og et allergivennlig 
kakestykke.

Ingredienser
Bunn:
1 ½ dl dadler uten sten
1 ½ dl valnøtter
En liten dæsj salt

Kake:
3 ½ dl cashewnøtter uten smakstilsetning (gjerne rå)
0,7 dl agavesirup
0,7 dl kokosolje
Saft av 2 sitroner 
1 tsk vaniljeekstrakt 
2,5 dl tørkede tranebær (eller hvilke som helst bær fersk/tint/ 
tørket)
Litt rød konditorfarge

Framgangsmåte:

Cashewnøttene må ligge i bløtt over natten før selve kaken skal 
lages. 
Start med å blande dadler, valnøtter og salt i en kjøkkenmaskin til 
det er fi nkornet og du kan rulle ut en ball av blandingen. Deret-
ter presser du massen utover bunnen på en liten kakeform (ca. 17 
cm). Vask kjøkkenmaskinen.
Kokosolje og agavesirup varmes over svak varme og blandes med 
visp. Vannet helles av cashewnøttene (gjerne skyll dem), før alle 
ingredienser til kaken has i kjøkkenmaskinen. NB! Bortsett fra 
tørkede tranebær og konditorfarge! La dette mikses godt til det 
har fått en smidig konsistens uten klumper.
Ca. 2/3 av massen helles over bunnen og settes i fryseren.
Tilsett bær og konditorfarge i det som er igjen av kakemiksen i 
kjøkkenmaskinen og bland godt. Dette helles på toppen av kaken 
før den igjen settes i fryseren i ca. fi re timer.

Tips: Dersom du ikke har en liten kakeform, eller om du bare har 
lyst, så kan du kan gjerne lage kaken i muffi  nsformer, slik at du 
har mindre porsjoner.

Tips: La kaken tine en halvtimes tid før den spises, og sett den 
tilbake i fryseren hvis den ikke spises opp.
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Skrevet av: Yrjan Mirzai Sunde
Hovedsak

Tur/retur Houston - San Francisco
Årets sommer ble naturligvis annerledes enn planlagt. I likhet 
med mange utstasjonerte nordmenn vurderte vi det dit hen at 
risikoen for å bli sittende fast i Norge under høstsemesteret 
var for stor. Vi besluttet derfor å realisere en guttedrøm som 
sjømannspresten har båret på siden han var liten. Drømmen 
besto av en vakker dame, en Ford Mustang og De forente Ame-
rikanske staters drøye fi re millioner miles lange veier. Nå vel, 
litt realistisk må en jo være. Å legge ut på en biltur med mål 
om å dekke så mange miles er både hårete og naivt. Vi hadde jo 
tross alt bare opptjent 18 dager ferie, i og med at vi kom rett fra 
studiet! Vi endte derfor opp med 
følgende mål:
Tur/ retur Houston - San Fran-
cisco, via grensebyen El Paso og 
ørkenbyen Las Vegas. Totalt 4 
518 miles eller 7 271 kilometer, 
altså Norge på langs hele 2,65 
ganger og omtrent 0,11 prosent 
av hva USA har å by på av vei. 
Det nærmeste prosjektet ektepa-
ret tidligere har begitt seg utpå 
er tur/retur Lindesnes – Tromsø 
og tur/retur Cape Town – Port 
Elisabeth i Sør-Afrika, som sam-
menlagt utgjør 1 465 km mindre 
enn hva sommerens biltur resul-
terte i. Som Knut Hamsun skrev 
i En vandrer spiller med sordin 
(1909): «Det er vanskelig å forstå seg rett på mennesker, hvem 
som er gal og hvem som er klok. Gud hjelpe oss alle for å bli 
gjennomskuet.» Uten sammenligning forøvrig kan en trygt si at 
vi, i likhet med fortellingens hovedperson Knut Pedersen, forel-
sket oss dypt i vår søken til landeveien. 

Turen startet 13. juli, og dagens destinasjon 
var Fort Stockton med en svipptur innom 
McDonald observatorium i Fort Davis, ett 
av de beste stedene i Texas for å se Melke-
veien. Om vi fi kk tid ønsket vi også å svinge 
innom noen av Texas mange spøkelsesby-
er. For den veivante amerikaner burde det 
skurre allerede her. For det første ville det 
vært mer naturlig med Fort Davis enn Fort 
Stockton som endelig destinasjon om vei-
en videre er vestover. For det andre er Mc-
Donald stengt som følge av pandemien. For 
det tredje så er det ikke slik at Google Maps 
kalkulerer med både fi rbeinte og tobeintes 
behov for toalettbesøk og tøyeøvelser. Høy 
fart og muskelbil til tross, lang biltur i kupé 
er noe annet enn lang biltur i van. Selv om 
vi kunne ha sett vår galakses motorvei uten 
inngang til observatoriet, måtte pragmatis-
ke hensyn seire. Vi innlosjerte oss derfor på 

nattens hotell og gjorde det beste ut av den stjernehimmel en by 
som Fort Stockton kan tilby med lysforurensning. 

Dagen derpå startet også med pragmatiske hensyn. Hotell-
frokosten bar preg av at vi var på bilferie under en pandemi, 
og Goliat syntes fi nt lite om at han ikke fi kk hilse på de andre 
hundene som passerte døren vår i den hundevennlige fl øyen 
av hotellet. Vi måtte videre før naboene over oss ble vekket av 
vår fi rbente følgesvenn. Dagens ferieplan innebar tre stater 
og et ønske om å få se den beryktede grensemuren vi hadde 

hørt så meget om. Streknin-
gen I-10 mellom Fort Stockton 
og Tucson bød på nostalgi for 
en spilleglad prest med en stor 
forkjærlighet for westernspil-
let Red Dead Redmeption. Med 
kjente stedsnavn fra spilluniver-
set til Rockstar og Cypress Hills 
klassiker Tequila Sunrise på an-
legget var stemningen god. Der 
inne, i en overfylt Ford Mustang 
kupé møttes både fortid, nå-
tid og fremtid i form av minner 
og rødmende oppmerksomhet 
for innholdet i sangtekster som 
man i ungdomstiden ikke enset. 
Grensemuren så vi ikke snurten 
av. Kanskje like greit, i og med 

at vi var på ferie. Etter drøye åtte timer ankom vi Arizonaby-
en vi skulle overnatte i, Tucson, hjemmet til the University of 
Arizona.

Hvis du har planer om en tilsvarende tur så gjør du lurt i å 
unne deg en natt på Lodge on the Desert. Selv om navnet gir 
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Hovedsak
assosiasjoner til lo-
sjering midt i in-
genmannsland, er 
du midt i en by med 
knapt 135 000 fær-
re innbyggere enn 
Oslo. Byen byr på 
350 solskinnsdager i 
året, muligheter for 
fugletitting og rela-
tivt kort reisevei til 
Sonoran Desert. Som 
følge av den dystre 
koronastatistikken 
på reisens tidspunkt 
valgte vi imidlertid å 
nyte timene vi had-
de til rådighet i det 
autentiske boutique-
hotellet med gammel 

Pueblostil og sørvestlig sjarm. At Goliat fi kk oss tidlig på veien 
resulterte dessuten i at vi rakk happy hour på hotellets bar Cie-
los, som ikke uten grunn er anerkjent og velrenommert for sine 
Margaritas. Serveringsstedets navn er ellers treff ende: Milde 
himmel som vi koste oss mens vi tittet på store kaktuser og rare 
øgler i en varme uten luftfuktighet. 

Det var dog så lenge varmen varte for det reiseglade ekteparet 
og Goliat – vår lille venn med en god porsjon nakenhund i seg. 
Da vi på vår tredje dag gikk ut av bilen i Los Angeles, ble vi møtt 
av et vær som min-
net om overgangen 
mellom sommeren 
og høsten hjem-
me i Norge. Folket 
som møtte oss var 
på den andre siden 
varme og gjest-
frie. Etter en natt i 
presteboligen fi kk 
vi omvisning på 
Sjømannskirken 
og fl ere gode sight-
seeing-tips. Joda, 
sjømannspresten 
i Houston konklu-
derte med at han 
hadde gjort et godt 
stykke forarbeid 
da han planla hvil-
ke attraksjoner vi 
skulle innom, men 
vertskapet i Houston hadde helt rett i at han er en tidsoptimist 
uten like. Det er ugreit å kjøre kystveien mellom Los Angeles og 
San Francisco på en dag, i hvert fall med en fi rbeint i bilen. Før 
jeg visste ordet av det hadde hun innlosjert oss i en hundevenn-
lig perle midt på I-1 i Cambria. Attraksjonene i Hollywood får vi 
ta en annen gang, det ble bare en natt i englenes by.
Hvis du drømmer om å kjøre I-1, la det bli mer enn bare en 

drøm. I Cambria kan du nyte solnedgangen på en av de mange 
solterrassene. Om du har et hjerte for vannsport er hele strek-
ningen genial, men husk våtdrakt da temperaturen er en helt 
annen enn i Texas. Og i Half Moon Bay får du rimelig gatemat 
av en stjernekokk som la ned sin restaurant med tre Miche-
lin-stjerner for å realisere sin drøm om å selge kvalitetsmat ut av 
et avdanket lokomotiv. For det er litt sånn på denne rare strek-

ningen. Du møter 
mennesker som har 
funnet ut av hva de 
ønsker å gjøre med 
livet sitt, og gjør 
det. Til inspirasjon, 
beundring og sje-
nanse. Mest av alt 
inspirasjon.

Etter en natt i Cam-
bria fi kk vi igjen 
servert frokost som 
bar preg av at ver-
den står midt i en 
pandemi. I en liten 
pose fant vi varm 
og deilig bakst fra 
nabobakeriet, også 
var det ubegrenset 
tilgang på kaff e fra 
det lokale brenneri-

et som minnet om den man får om man kjøper den svart på en 
av Løkkas brennerier i Oslo. Så fi kk vi altså et lite stykke Oslo på 
et lite sted midt imellom Californias to ikoniske byer. Vi vendte 
deretter hestekreftene i retning byen vi skulle tilbringe meste-
parten av vår ferie i.
Vel fremme i San Francisco forsto jeg at legenden om byplan-
leggeren som planla byen uten å sette sine føtter der virkelig 
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stemte. Vi innså også raskt at ett år i Texas har gjort noe med 
kondisjonen og lårmusklene. Det var enda godt at det var kald 
temperatur i byen med Carl the Fog, hvis ikke ville det hele 
vært en ubehagelig opplevelse. Vi klarte mot alle odds å kapre 
oss en langtids parkeringsplass etter god hjelp fra kollegaer ved 
Sjømannskirken. San Francisco er en dyr by å feriere i. Med 
blodpris for parkering og losji anså vi oss som heldige som har 
muligheten til å bo gratis. Første halvdel av oppholdet i byen 
med ikoniske Golden gate innlosjerte vi oss hos svigersøsters 
hus på grensen mellom North Beach og Telegraph Hill. Rette-
re sagt er huset hovedkontoret til svigersøsters bedrift Safety 
Wing, et forsikringsselskap for digitale nomader som trenger 
helseforsikring når de er utenfor egne landegrenser. Med stor 
bakhage, fl ere etasjer og nydelig panoramautsikt var forholde-
ne for gode dager lagt til rette. 

Fem hele dager ble tilbrakt i byen. På tross av strenge påbud og 
restriksjoner, samt stengte hovedattraksjoner som Alcatraz og 
Museum of Modern Art fi kk vi fak-
tisk opplevd mye. Vinsmaking i Napa 
Valley og gleden Goliat opplevde da 
han utforsket Muir Beach står som 
klare høydepunkt. Det skadet heller 
ikke på opplevelsen at pandemien 
bød på en-til-en-bevertning med 
vingårdens sommelier. Ei heller at 
vår fi rbente venn naturligvis fi kk bli 
med på nesten alt vi gjorde, utenom 
til Muir Woods National Monument 
da. De kunne gjerne ha informert ty-
deligere på sine nettsider. Men som 
hundeeier er byen perfekt. Det anslås 
at det fi nnes omtrent 120 000 hunder der, og disse rare fi rben-
te omtales fra offi  sielt hold som ”San Franciscos best friends!” 
Derfor er det ikke rart at det fi nnes designerbutikker med nett-
opp hunder som målgruppe der. En dekadens vår lommebok 
erfarte. 

Hvis du savner muligheten til å ta beina fatt, er San Francisco en 
åpenbar destinasjon. Jeg gleder meg til forholdene tillater skik-
kelig turisme der igjen. For det er noe spesielt med California. 
Folket er ikke like vennlige som de er her nede i Texas, men den 
pulserende stemningen og den tilsynelatende liberale fremtonin-
gen gjør noe med en. Det er plass selv om man bor trangt. Plass 
til gründere med sprø ideer og plass til hunder. Men er det plass 

til et normalt liv? Spørsmålet er nok 
for komplisert til å kunne besvares 
enkelt, men jeg tror nok både texan-
ere og californiere kunne lært både 
det ene og det andre av hverandre når 
det kommer til ideer som frihet og 
toleranse. Det er nok ikke til å stikke 
under en stol at denne tankestreken 
er farget av at vi ferierte i en by sterkt 
preget av vårens opptøyer.

23. juli gikk turen videre til Las Vegas 
via Death Valley og en natt i Bishop. 
Vi hadde lenge et håp om å kjøre CA-

120 gjennom Yosemite nasjonalpark, men koronarestriksjonene 
resulterte i at vi i stedet kjørte CA-108 over fjellene i Stanislaus 
nasjonalskog. For første gang på turen innså jeg at vaktmester 
Johnsen på kirka hadde rett da han eplekjekt spurte oss om vi 
ikke heller skulle leid oss en skikkelig bil. Det var så vidt bilen 
håndterte stigningen til 9 635 fot over sjøoverfl aten, men etter 
noen timer med nervøsitet og intens bønn kom vi frem til Mono 

Skrevet av: Yrjan Mirzai Sunde
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Hovedsak

Lake i Californias spektakulære østre fjellkjede. Mono Lake er en 
saltvannssjø uten utløp som ble dannet for omtrent en million år 
siden, med fl ere tufatårn som dannes når karbonatmineraler fal-
ler ut i vannet ved plutselige endringer i omgivelsestemperaturen. 
Området passer utmerket for den som setter pris på å vandre i 
naturen, men det høye saltnivået gjør destinasjonen noe uegnet 
for små søte hunder. 

Neste dag satt vi altså 
kursen mot Las Vegas. 
Med full tank og rikeli-
ge mengder med vann 
kjørte vi innover dø-
dens dal. Området er 
fascinerende og gir en 
skremmende følelse av 
å leve på nåde. Etter at 
nysgjerrigheten var mer 
enn tilfredsstilt og det 
obligatoriske bildet var 
tatt, var vi enige i at det 
lureste en kunne gjø-
re var å kjøre videre til 
Las Vegas. Når man har 
vokst opp med fi lmer 
som Ocean’s Eleven og Hangover står man i fare for å være en 
distrahert sjåfør i det man kjører inn på The Strip. Vi kom oss 
heldigvis frem uten skader og innlosjerte oss på det som skulle 
vise seg å være et partyhotell. Veien fra lobbyen til hotellrommet 
bød på en forsmak av hvordan foreldrelivet blir. Med to koff er-
ter, to sekker, ett hundebur på slep og en hund på armen som 
ikke klarte å bestemme seg om han var nysgjerrig eller skremt, 
tenkte jeg tilbake på onkels ord om latmannsbøren og det å gå 
fl ere ganger. 

Det er noe som heter at det som skjer i Vegas forblir i Vegas, 
men jeg ville ikke hatt problemer med å avlegge rapport til bi-
skopen om våre to netter i byen. Vi tilbrakte mesteparten av 
tiden i hundepark og som turister i en myteomspunnet by. Den 
lille tiden vi tilbrakte på casinogulvet bar dessuten preg av må-
tehold og bekymringer for smitte og Goliat som var på rommet. 
Bekymringene til tross, eller kanskje snarere nettopp derfor, 
forlot vi faktisk gamblingens by med en liten profi tt.

De siste dagene av ferien vår ble også preget av bekymringer. Vi 
ankom feriens siste overnattingssted i Piney Woods 28. juli et-

ter to dager med 
intens kjøring og 
enkle overnat-
tinger. På mange 
måter var dette 
destinasjonen vi 
hadde sett frem 
til mest: Vi skulle 

bo i et ”tiny house” midt i skogen med stort vindu rett ved sengen. 
De reklamerte med null telefondekning og muligheten til å koble 
på naturen. Etter å ha beundret nattestjernene fra sengekanten la 
vi oss til å sove. Ekteparet våknet med milde symptomer på for-
kjølelse. La meg bare si at det ikke er noen hyggelig følelse å ligge i 

et lite hus med to meter 
fra sengen til badet og 
samtidig gruble intens 
over hvorvidt vi hadde 
pådratt oss COVID-19 
eller ikke. 

Heldigvis var testresul-
tatet negativt da vi var 
hjemme med selvpå-
lagt karantene. Pande-
mien preget uten tvil 
ferien vår. Selv om vi 
ikke fi kk gjort og sett 
alt vi ønsket, sitter vi 
igjen med gode minner 
og erfaringen av å til-
bakelegge strekningen 
Norge på langs 2,68 

ganger. Vil vi legge ut på en tilsvarende tur med det første? Neppe 
med det første, men guttedrømmen om USAs veinett er langt fra 
fullført, og hvis vi har lært noe i løpet av ferien vår, er det at vi er 
privilegerte som får tjenestegjøre i et land som har så mye å by på!
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Glimt fra 
Kirkeboken

Terje Torjussen til minne

Konfi rmasjon 2020

Terje ”Ted” Thorjussen (f. 8.10.1937 d. 28.3.2020) 

Onsdag 3. juni 2020 ble det avholdt memorial for Ted.

Terje var en sentral drivkraft i byggingen av Sjømannskirken i 
Houston og har gjennom sitt liv og sin innsats satt dype spor i 
både menigheten og i Houston havn. 

Vi lyser fred over Terje ”Ted” Thorjussens minne.

Skrevet av: Yrjan Mirzai Sunde

4. oktober 2020 var det konfi rmasjon på Sjømannskirken i Houston. Dagen var feststemt med gudstjeneste og BBQ i teltet. Texas-
Nytt gratulerer konfi rmantene med den store dagen!
Fra venstre: Ingrid Margrete Winter-Hjelm, Erik Shahan, Noah Martin Mosvold, Yrjan Mirzai Sunde, Nikolai Holdhus Johansen, 
Mille Hole Flinder, Emilia Cleemput Skarstein. 



Texas Nytt Nr. 3 2020 11

Staben ved Sjømannskirken
dessuten satt seg til mål å ta høyde for intoleranse og allergier 
på våre arrangementer så ikke nøl med å gi henne beskjed om 
det er aktuelt for deg.

Ingrid Margrete Winter-Hjelm vil møte deg med sin trygge og 
rause varme. Hun er fortsatt utsendt trosopplærer med mu-
sikkansvar i 100 % stilling. 

Elin Lilletvedt Masters 
vil på kjent vis møte 
deg med sin omsorg og 
lokalkunnskap. Hun 
er fortsatt lokalt tilsatt 
kontorsekretær og regn-
skapsfører, nå i 75 % stil-
ling. 

Trygve Winter-Hjelm vil 
møte deg med nysgjer-
righet og humør. Han er 
fortsatt utsendt diakonal 
medarbeider i 70 % stil-
ling, og har nå hovedan-
svaret for oppfølgningen 
av Houston havn.

Roy Johnsen vil møte 
deg med glimt i øyet og 
røverhistorier. Han er 

fortsatt lokalt tilsatt vaktmester, i 25 % stilling. 

Og jeg, Yrjan Mirzai Sunde, vil etter beste evne møte deg på mer 
eller mindre vellykket vis. Jeg er fortsatt utsendt sjømannsprest 
og daglig leder i 100 % stilling. 

Velkommen hjemom!

Når forholdene ligger til rette for at du setter dine føtter inn 
i Sjømannskirken i Houston igjen, vil du legge merke til noen 
små og større endringer ved både bygg og stab. 

Skulle det være fi nt og tjenlig vær vil du for det første bli blen-
det av kirkespiret. Det er med andre ord ikke lenger grått, men 
derimot hvitt etter omsorg og vask. Husk solbriller!

For det andre vil du mest 
sannsynlig legge mer-
ke til at kirken har fått 
et nytt glassmaleri med 
motiv av den ikonis-
ke måken. Denne fl otte 
oppgraderingen ble gjort 
mulig med en gave fra 
familien Trondsen. Mer 
passende symbol fi nnes 
neppe for en sjømanns-
kirke, da måken er teg-
net på at man nærmer 
seg land og havn. 

Men om du allikevel 
skulle være i tvil om hvil-
ket land eller hvilken stat 
du er i, ja da kan du kaste 
et blikk på fl aggstenge-
ne. Der vil du se to splitter nye fl agg som er donert av Terje 
Odden. Hvor det tidligere var nokså slitte fl agg som ga følelse 
av en hardhauset bastion, er det nå liv og farger.

Vel inne i kirken vil du, just som i gamle dager, kjenne vaff el-
lukten og bli hilst velkommen ved hesten. Nå vel, helt likt er 
det ikke, da det kan hende vi ikke håndhilser med det første. 
Leseværelset og kirkerommet er imidlertid som det var da vi 
stengte.

Tar du til venstre i gangen vil du se at søndagsskolerommet har 
fått et realt løft. Der vil de minste fi nne frem til leker og aktivite-
ter på egne premisser. Både store og små er forresten velkomne 
til å markere en bønn eller tanke på det store verdenskartet, 
alt ettersom hvor den man ber for eller tenker på befi nner seg. 
Kartet vil bli en del av bønnevandringen på SuperSøndagene og 
drar dermed linjer mellom hverdagene og søndag. Jeg gleder 
meg stort til dette rommet fylles med liv, latter, gråt og spetak-
kel!

Om du synes det blir litt vel mye spetakkel, kan du ta veien opp 
til galleriet som er gjort om fra lager til et område for hvile, re-
fl eksjon og gode samtaler med utsikt til glassmaleriet. Gode ny-
heter for introverten og for ungdommen, så lenge ikke alle er 
der oppe samtidig da.

I det du kommer inn i kirken vil du fortsatt bli tatt imot av mer 
eller mindre kjente fjes fra staben:

Solveig Jeanette Sandnes vil møte deg med et like stort smil 
om munnen, nå som utsendt vertskap i 100 % stilling. Sol har 

Info
Skrevet av: Yrjan Mirzai Sunde
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Skrevet av: Trygve Winter-Hjelm
Portrett

Berit Aagaard Pace
Mange av Texas Nytt sine lesere kjenner kanskje Berit Aa-
gaard Pace best fra Sjømannskirkens tradisjonsrike Julemar-
ked. Hvert år de siste 10 årene har hun tatt på seg sin Tele-
marksbunad, og tatt med seg en gammel rokk til kirken. Det 
er en attraksjon for store og små å se henne spinne ulltråd på 
«den gamle måten».

Berit kan også sy. I 
snart 10 år har hun 
sydd en liten dukke-
bunad som hun do-
nerer til Sjømanns-
kirkens julemarked. 
Bunaden kommer 
komplett med sølje 
og sko på en dukke. 
Og ikke nok med 
det, for at dukken 
skal ha noen antrekk 
å variere i, syr Berit 
også en hel gardero-
be som følger med. 

Stativet som duk-
keklærne henger på 
har også en historie. 
De er laget av nå av-
døde Odd Eiesland. 
Odd har laget det 
meste av den vakre 
treskjæringen som utsmykker kirkerommet ved Sjømannskir-
ken i Houston. Den bunadskledde dukken med alt som følger 
med er et lite kunstverk. Dukken er en av hovedpremiene i lot-
teriet på årets julemarked.

Berit ble født i Oslo 
under andre ver-
denskrig i en tid da 
tyskerne hadde tatt 
kontroll over nor-
ske sykehus. Kvin-
ner som skulle føde 
under krigen var 
derfor ofte forvist til 
andre lokaler som 
for eksempel sko-
ler. Berit ble født på 
tegnesalen på Berg 
høyere skole. Mange 
år senere, da Berit 
var elev ved samme 
skole, var det derfor 
spesielt å ha under-
visning i det samme 
rommet hvor hun ble 
født. Faren til Berit Årets bunadskledde dukke

arbeidet i Norsk utenrikstjeneste. Berit bodde derfor to perio-
der i Roma under oppveksten. En oppvekst i Norge og utlandet 
har selvsagt preget henne og vært en berikelse. Hun behersker 
fremdeles sin italiensk. 

Berit traff  sin første mann Finn Aagaard på safari i Kenya. Det var 
kjærlighet ved første blikk! Han drev et fi rma for foto og jaktsa-
fari. Mange av kundene kom fra Texas. Berit ble godt kjent med 
naturen i Kenya, og ledet selv fotosafari med kunder. De måtte 
brått avslut-
te virksom-
heten da 
myndighe-
tene plutse-
lig stoppet 
all lovlig 
jakt fra den 
ene dagen 
til den nes-
te. Dette 
førte til al-
vorlig tap 
av inntekter 
for landet og 
påfølgende 
kraftig økning i krypskyting. Resultatet var at i dag fi nnes det 
ikke noe vilt i Kenya utenfor naturparkene. Berit og familien 
fl yttet til Texas 
i 1978. De bo-
satte seg i Lla-
no hvor Berit 
arbeidet som 
sykepleier. 

Finn døde i 
2000. Berit 
traff  etterhvert 
Bill Pace i Ho-
uston som også 
var enkemann. 
De giftet seg i 
2004, og Berit 
fl yttet til Hous-
ton. Nå pendler 
de mellom Ho-
uston og huset 
ved Llano river 
i Hill Country. 

Bill Pace tje-
n e s t e g j o r d e 
i den ameri-
kanske hæren 
under andre 
v e r d e n s k r i g . 

Berit spinner ulltråd under julemarkedet 
i 2018

Utsikt mot Llano river.

Hvert år på Veterans Day kler Bill seg opp i 
uniformen han brukte under andre verdens-
krig og går på gudstjeneste. 
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Berit har også 
en automatisk 
foringsstasjon 
drevet av solcel-
ler, som daglig 
gir mais til Whi-
tetail Deer og 
andre dyr. Det 
bidrar til at det 
yrer av dyreliv 
på tunet. Flok-
ker av Whitetail 
Deer i ettermid-
dagssolen er ma-
jestetisk.

Berit er en habil skytter både på jakt og i konkurranse. Hun 
deltar i konkurransefor-
men Black Powder Rifl e 
Silhouette sammen med 
Bill. Sammen har de også 
reist langt for å gå på jakt, 
blant annet til Afrika og 
Australia. Sjømannskir-
kens ansatte har vært så 
heldige å bli invitert på 
besøk til Berit og Bill i va-
kre i Hill Country. Det ble 
en minnerik tur. For oss 
litt forsiktige nordmenn 
med lite våpenerfaring 
var det både spennen-
de og lærerikt å skyte på 
blink på Berits egen sky-
tebane. 

Han var bare 17 år da han ble sendt til Filippinene. Dette var en 
viktig periode i hans liv. Bill har interesse for gamle våpen og 
driver med konkurranseskytingen Black Powder Rifl e Silhouet-
te. Det er en krevende konkurranseform hvor våpenet må være 
fra før 1896. Det skytes 40 skudd fra ulike lengder opp til 500 
meter på noen små dyr laget av stål. Stålblinken må velte for at 
treff  skal være tellende. 

Berit har et nært og godt forhold til naturen. Hun har stor 
kunnskap og interesse for både dyr og fugler, blomster og trær. 

Det er derfor ikke rart at hun liker seg i huset ved Lano river i 
Hill Country. Naturen er full av kontraster. Store deler av året 
er det tørt og karrig. Men i mars-april hvert år kommer et hav 
av blomster med farger og liv. Berit liker å ta bilder av blom-
ster. Hun ser på blomstene som bevis på Guds godhet mot oss 
mennesker. Hver eneste blomst er et lite mirakel om vi bare 
tar oss tid til å se det. Vi er mange som har hatt glede av blom-
sterkortene Berit har laget med bilder av blomster fra området 
rundt huset hennes i Hill Country. Kortene har vært solgt på 
kirken og vært «raffl  epremie» på mange Onsdagsforum.

Rundt huset til Berit henger det foringsstasjoner med sukker-
vann til Hummingbirds, eller kolibri som de heter på norsk. Det 
er fascinerende å se de små fuglene i vakre farger som ved første 
øyekast kan se ut som store insekter. 

Portrett

Whitetail deer

Denne bøff elen skjøt Berit i  Zimbabwe i 2009. 

Ingrid Margrete får kyndig vei-
ledning i pistolskyting av Berit. Kolibri

Huset ved Llano river i et hav av Blue Bonnets om våren.
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Info

Nettbutikk

Sjømannskirken i Houston har fått nettbutikk. Her kan du 
kikke på produktene våre og gjennomføre kjøp og betale med 
bankkort. Du har mulighet til å plukke opp varene du har kjøpt 

hverdager mellom 9-16, men gi gjerne beskjed før du kommer. 
Et annet alternativ er å gjøre en bestilling i forkant av bakedag 
og utkjøring. Da står vi i staben opp tidlig for å bake ferske brød 
og boller som vi leverer ut i Houston-området, og om du ikke 
vil ha fersk bakst så leverer vi også butikkvarer. Datoer for kom-
mende bake- og utkjøringsdager er 21. oktober, 18. november 
og 9. desember.

Årets julemarked vil foregå virtuelt, og nettbutikken vil være 
plassen for å handle årets julevarer. Informasjon om dette vil 
deles i alle våre nyhetskanaler, og det vil komme mer presis og 
tydelig informasjon når vi nærmer oss. Selv om dette ikke kan 
sammenlignes med tidligere år og dette er sårt og leit for man-
ge, så trenger vi all støtte vi kan få i denne perioden slik at vi kan 
fortsette å være sjømannskirke for nordmenn i Houston etter at 
pandemien gir seg!

Lenke til nettbutikken fi nner du via våre hjemmesider. På siden 
om butikken fi nnes lenken til nettbutikk.

Og hvis du vil gjøre det direkte fra tastaturet ditt kan du bare 
skrive: https://my-site-103229-108828.square.site. 

Eller enda enklere; bruk QR-koden:

Skrevet av: Solveig Sandnes

Home | My Site

Dagligvarer Godteri Sjokolade

Kjølevarer Frysevarer Bakst

Kjøkkena ikler Gavea ikler Klær

Norske Suvenirer 17.mai varer Bøker
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Program for høsten
Info

Høstprogram på Sjømannskirken i Houston
11. oktober  kl. 11:00 19. søndag i treenighetstiden, gudstjeneste og kirkelunsj
17. oktober kl. 11:00 Lørdagsgrøt
25. oktober kl. 11:00 Bots- og bededag, gudstjeneste og kirkelunsj
31. oktober kl. 11:00 Lørdagsgrøt
14. november kl. 11:00 Lørdagsgrøt
15. november  kl. 11:00 24. søndag i treenighetstiden, gudstjeneste og kirkelunsj
21. november kl. 11:00 Lørdagsgrøt
29. november kl. 11:00 1. søndag i advent, gudstjeneste og kirkelunsj

Spesielle aktiviteter:
Golft urnering:   16. november
Digitalt julemarked:  2. – 6. desember

Faste aktiviteter:
Kaff ekroken:   8. oktober, 9. oktober, 15. oktober, 16. oktober, 22. oktober, 23. oktober, 29. okto- 
    ber, 30. oktober, 12. november, 13. november, 19. november og 20. november 
Morgenbønn:   8. oktober, 15. oktober, 22. oktober, 29. oktober, 12. november og 19. november
Mobil butikk med bakeri: 21. oktober, 18. november og 9. desember
Familiedag i Katy:  27. oktober og 17. november
Tweens:   30. oktober og 13. november 
Bibeltime på Zoom:  15. oktober, 29. oktober og 12. november

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

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

Skrevet av: Yrjan Mirzai Sunde
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Tanker i
tidenInfo

særnorske blitt stort. 
Dermed tenkte vi at 
dere som er en del av 
vår store menighet skal 
få lov å bidra med de-
res tradisjoner og dele 
av deres minner, hvor 
vi som er ansatt her på 
kirken stiller opp med 
hjelpende hender, god 
tilrettelegging, et stort 
kjøkken, hyggelige 
langbord og råvarer, 
samt ingredienser som 
trengs (så lenge det er 
mulig å få tak i). 

Hvis det viser seg at 
dette er et arrange-
ment som faller i smak 
så vil hyppigheten øke. Derfor må dere gjerne ta kontakt og 
komme med tilbakemelding om du tenker dette er noe vi må 
satse mer på. Og hvis det klør i fi ngrene dine og du har et ønske 
om å være kjøkkensjef for en kveld, men begrepet husmann-
skost virker for snevert, så frykt ikke! Det stilles ikke krav til at 
maten må være uten krydderier eller at det må være særdeles 
fattigslig. Har du en oppskrift på norsk tradisjonsmat som du 
vil tilberede til sultne nordmenn, så er det helt innafor og du vil 
få veldig god hjelp! 

Enn så lenge får vi ikke gjennomført Husmannskost på kjerka 
på grunn av restriksjoner som fortsatt gjør seg gjeldende, og vi 
må derfor vente tålmodig til det er trygt nok å møtes på denne 
måten igjen. Jeg håper dog at dette kan skape entusiasme og at 
vi kan ha noe å glede oss til, når det endelig lar seg gjøre.

Mat er noe av det viktigste som fi nnes, og ikke bare er det livsnød-
vendig å få dekket sine basale behov, men det vi spiser eller ikke 
spiser er med på å forme vår kultur og vår identitet. For eksempel 
tar det ikke lang tid før nordmenn som møtes snakker om jule-
middag, og for mange kan det være lettere å lytte til personers 
mattradisjoner fremfor dialekt for å plassere geografi sk røtter på 
kartet. 

Likeledes har måltidfellesskapet vært en sentral del av kirkens 
historie og identitet helt fra sin begynnelse, og Sjømannskirken 
er intet unntak. 

I løpet av et normalt år her på Sjømannskirken i Houston vil man 
ha mulighet for å oppleve mange ulike former for fellesskap rundt 
et bord. Nattverdsmåltid, kirkelunsj, julekveld, rekefest, basar 
med kafé, vaff el på leseværelset, grøt en lørdag, pølser på 17. mai 
og enda mer til. Det er med andre ord en veldig viktig del av vårt 
arbeid å invitere kjente, bekjente og ukjente til å komme inn, sette 
seg ned og få i seg noe som forhåpentligvis smaker godt og som 
kanskje kan gi assosiasjoner til eller bringe frem nostalgiske min-
ner av Norge.

I løpet av min korte tid her på sjømannskirken har jeg ved fl ere 
anledninger hørt et ønske om mer norsk tradisjonsmat på kirken, 
et fellesskap som først og fremst handler om å spise sammen uten 
så mye annet som foregår. Sagt litt enklere; norsk middagsmat 
som fortæres i godt selskap. 

I vår satte staben seg ned for å planlegge det kommende året, med 
masse håp om at høsten skulle være friskmeldt og med troen på 
at vi endelig kunne møtes ansikt til ansikt igjen uten masker og 
med masse nærhet. Vi ble enige om å fi nne tid til husmannskost 
på kjerka en gang i halvåret og denne gangen skal det ikke være vi 
på kirken som skal bestemme hva som står på menyen, men dere 
der ute.

For det fi nnes nemlig mange fl otte nordmenn som sitter på mas-
sevis av kunnskap og kokkeleringstalent i Houston-området, og 
for mange som har fl yttet fra sitt hjemland har savnet etter det 

Skrevet av: Solveig Sandnes

Husmannskost på kjerka
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men valget falt ganske raskt på 
Hamony Stained Glass. Dette fi r-
maet ligger bare rett nedi gaten 
for Sjømannskirken, og de viste 
raskt både kompetanse og enga-
sjement for prosjektet. 

Vi ønsket at glasskunstnerne 
skulle ta utgangspunkt i maleriet 
vi hadde fra før, men en av utfor-
dringene med dette var at vi skulle 
endre maleriet fra en fi lm som li-
mes på glasset til et ekte glassma-
leri med skåret glass. Dette gjør 
at både farger og linjer i vinduet 
måtte endres noe. Teknikken med 
å lime fi lm på glass brukes ikke 
lenger blant annet fordi den har 
en begrenset levetid. Vi hadde 
derfor fl ere runder der en så på 
både fargevalg og design. Her var 
Eigil og staben involvert, men en 

forsøkte også å involvere folk som kom til kirken og få deres 
meninger om utkast som glasskunstnerne hadde laget. 

Valget falt til slutt på et design som både i utforming og farger 
er ganske tro mot originalen. Den største endringen er at det er 
lagt til hav under måken. Dette opplevde mange vi pratet med 
som passende for en sjømannskirke. I januar 2020 startet pro-
duksjonen av glassmaleriet, og det var spennende å gå ned på 
glassverkstedet og se på utviklingen fra dag til dag. 

Planen var at ma-
leriet skulle være 
ferdig installert før 
påske. Glassmale-
riet ble ferdig, men 
på grunn av CO-
VID-19 ble installa-
sjonen utsatt. Nytt 
mål ble etter hvert 
å ha det klart til 17. 
mai, og tidlig i mai 
installerte Freebird 
Glass maleriet for 
oss, og resultatet ble strålende.

Vi på Sjømannskirken er utro-
lig fornøyde med resultatet, 
og svært takknemlige for både 
donasjon og drivkraft fra Eigil 
Trondsen. I tillegg vil vi gjerne 
takke Hamony Stained Glass og 
Freebird Glass for godt hånd-
verk.

Måken som fl yr høyt oppe på veg-
gen i Sjømannskirken i Houston 
har lenge vært et kjært blikkfang 
i kirkerommet. Det knytter kir-
ken til dens maritime historie, 
men har også en god lokal his-
torie knyttet til seg. Vi har hørt 
historien i fl ere varianter, men 
den går omtrent som dette. En 
nordmann som bodde i Houston 
for en tid tilbake kom på besøk til 
kirken. Det er ikke helt klart når 
dette var, men sannsynligvis på 
80-tallet. Han var på den tiden 
uten jobb og selvsagt urolig for 
dette. Mens han var i kirken falt 
lyset gjennom det runde vinduet 
øverst i kirken. Vinduet hadde 
på denne tiden ikke et glassma-
leri, men lyset traff  mannen som 
da opplevde en ro for at ting ville 
løse seg. Dagen etter fi kk han jobb, og han bestemte seg da for 
å donere det gamle glassmaleriet vi hadde i kirken. Texas Nytt 
kjenner ikke til om alt i historien er sant, men fi n er den likevel.

Dessverre var det gamle maleriet tæret av tidens tann. Dette 
var laget av en fi lm som var limt utenpå glasset. Denne fi lmen 
hadde begynt å fl asse av og luftbobler hadde dannet seg un-
der den. Det har vært fl ere som har kommentert at dette burde 
gjøres noe med de siste årene, men det har ikke blitt gjort noe 

med. Høsten 2019 
begynte Eigil 
Trondsen å snak-
ke om at han gjer-
ne ville bidra til at 
denne jobben ble 
gjennomført. Han 
utfordret kirken og 
sa at han og hans 
barn ville done-
re penger til selve 
glassmaleriet, om 
kirken tok på seg 
og dekke utgiften 

med installasjon. 

Dette var selvsagt en fantastisk 
tilbud som kirken takket ja til, 
og dermed startet arbeide med 
å planlegge og gjennomføre. 
Eigil har ikke bare bidratt øko-
nomisk, men har også vært en 
pådriver i denne prosessen. 
Det ble tatt kontakt med et par 
fi rma som lager glassmaleri, 

Nytt glassmaleri på plass
Info

Skrevet av: Øystein Lima Braut
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17. mai

17. mai – Korona Edition.
Det er alltid ekstra stas når 17. mai faller på en 
søndag. Vi så ingen grunn til at Koronaviruset skulle 
stoppe årets feiring helt.  Smittevernhensyn gjorde 
derfor at det ble tre feiringer etter hverandre med 
50 deltakere på hvert arrangement. Det startet med 
Drive In Gudstjeneste hvor generalkonsul Hilde 
Skorpen deltok, før det ble mat og lek og hyggelig 
prat – med sosial distanse.  

Avskjedsgudstjeneste for Braut
31. mai var det avskjedsgudstjeneste for familien 
Braut etter fem år ved Sjømannskirken i Hous-
ton. Takk for innsatsen!
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Virtuelt garasjesalg og fl ytting

Siden sist

Det har blitt utført mye vedlikehold på sjømannskirken gjennom sommeren. Her er noen glimt. 

Hvor mange må til for å få opp en rot? Her er det 
Markus og Lukas som holdt ut lengst og fi kk opp 
rota. 

Klimaet i 
Houston er 
ikke nådig 
mot treverk! 
Nytt gjerde 
ved kirkebo-
ligene var 
nødvendig.

Vask av kirketårn var en stor jobb og luftig var 
det! Etterpå er det godt med en pust i bakken. 

Mange «expats» har 
forlatt Houston det sis-
te halvåret. At utsend-
te medarbeidere reiser 
hjem til Norge er for så 
vidt ikke noe nytt. Det 
som er spesielt i denne 
tiden med Koronavirus 
er at det knapt kommer 

noen nye fl yttende til Houston. Sjømannskirken har det 
siste halvåret fått donert ni større og mindre fl yttelass. 
Det er vi takknemlige for! Garasjesalget som var plan-
lagt i august ble fl yttet til Facebook Marketplace. Det har 
vært en suksess og gitt sårt tiltrengte inntekter i en kre-
vende tid. Takk til alle som har gitt og alle som har kjøpt!
Bildet over viser sjømannsprest Yrjan Mirzai Sunde som 
bistår med å få en sofa inn i en litt for liten bil, noe vi etter 
hvert har fått god erfaring med.  

Vedlikehold
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Orkanen Laura

Redigert av: Terje Odden
Siden sist

Lekkasjer
Vannlekkasjer er noe herk! Denne sommeren 
har vi hatt tre lekkasjer på sjømannskirken. 
Den 31. juli begynte det å dryppe fra taket i 
kirkerommet. En av AC-enhetene var årsaken. 
Skaden er nå heldigvis utbedret.

Fredag 11. september startet ikke bra, med drypp fra taket rett innenfor hoved-
inngangen. Siden det ikke var så lenge siden sist(!) satte vi raskt i gang tiltak og 
fant årsaken. Nok en gang var det lekkasje fra en AC-enhet. Denne gangen var det 
heldigvis en reklamasjon, og skaden er utbedret på leverandørens regning. 

Torsdag 24. september tok et blandebatteri i leiligheten over tørrlageret kvelden. Så nå får vi holde pusten ...

Orkanen Laura var lenge fryktet å treff e Hous-
ton hardt. Staben på sjømannskirken gikk derfor 
i orkanberedskap og sikret bygg og gjenstander. 
Heldigvis slapp vi unna denne gangen. Det ble en 
nyttig øvelse som gav verdifull erfaring.  
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Siden sist

Småplukk

Football er stort 
i Texas! Når det 
er mange kom-
pliserte «plays» 
å lære seg på 
kort tid, er det 
bare å øve. Da er 
det fi nt å få låne 
den store plenen 
på kjerka.

Siden Harris County oppgraderte farenivået til rødt i sommer har 
Sjømannskirken i Houston vært stengt. Men vi har hatt mange møte-
punkt og truff et mange mennesker likevel! Kaff ekroken er et alternativ 
til vanlig åpen kirken. Hver torsdag og fredag fra 11 til 15 har det vært 
mulig å få kaff e og gjerne noe gjærbakst og en hyggelig prat i kroken 
utenfor hovedinngangen. Vi foretrekker at man melder sin ankomst på 
forhånd, men kommer du uanmeldt er du også velkommen!

Høstens første Tweens i Koronaens tid, ble en hygge-
lig samling på en Starbucks i Katy. Vi satt utendørs 
og brukte både munnbind og håndsprit. Det blir både 
latter og litt alvor når vi forteller hverandre hvordan 
vi har det.  

Koronaviruset skaper plunder og heft for mange av oss, sjøfolkene våre er intet 
unntak. Mannskapet på Rem Saltire må ha en negativ test for koronavirus før 
de får gå om bord ifm mannskapsskifte. Dette medfører ekstra ventedager på 
hotell. Sjømannskirken stakk innom med boller og en kopp kaff e.  Fra venstre: 
Sjømannskirkens utsendte, 1ste Maskinist Andreas Bekken, Stuert Ole Kristian 
Østrem, Overstyrmann 
Rolf Engeseth, Kaptein 
Glenn Gaasø, Maskin-
sjef Erik Alexander Øde-
gaarden. 
 

Hver torsdag 
utover høsten 
har vi utendørs 
morgenbønn fra 
klokken 0930-
0945. Alle er vel-
komne!
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I slutten av juni 2020 forlot vi Houston. Det var selvsagt ve-
modig etter fem fl otte år, men det var også med en god porsjon 
spenning. I løpet av få måneder hadde verden forandret seg. Da 
COVID-19 traff  oss tok vi fl yreiser, åpne skoler, åpne butikker 
og åpne landegrenser for gitt, men i løpet av kort tid endret alt 
dette seg. 

Siden vi visste at dette var siste året i Texas, hadde vi bestilt 
fl ybilletter allerede i januar. Vi visste når vi skulle hjem og plan-
la utfra det. Utover våren opplevde vi mye usikkerhet rundt 
hjemreisen. Både for oss selv og andre mennesker i Houston 
som skulle hjem eller på ferie. Ville fl yet vårt gå? Ville det bli 
forsinket? Hvor lang karantene måtte vi ha hvis vi kom oss til 
Norge? Ville noen i familien få symptomer som gjør at vi ikke 
kommer med fl yet? All denne usikkerheten førte til at vi valgte 
å fremskynde hjemreisen med omtrent 14 dager.  Jeg skulle be-
gynne i ny jobb i begynnelsen av august, og det føltes trygt å ha 
litt ekstra tid å gå på. Heldigvis var både fl yselskap og arbeids-
giver fl eksible, og etter hvert som avreisedagen nærmet seg, ble 
vi tryggere på at alt ville gå som planlagt. Det vil si, at alt ville 
gå etter den nye planen. En mellomlanding i Amsterdam hadde 
blitt til tre mellomlanding og mer enn doblet reisetid. Det var 
likevel en lettelse å sette seg på fl yet og starte reisen i retning 
Norge. Første stopp var i Atlanta. Her skulle vi vente i syv timer. 
Det hadde lenge vært et ønske hos den eldste sønnen å få kom-
me hit. Hartsfi eld internasjonale fl yplass har nemlig helt siden 
80-tallet vært verdens travleste fl yplass hvis en måler antall pas-
sasjerer som bruker fl yplassen. Dette merket imidlertid vi lite 
til. Vi følte nesten vi var på en norsk småfl yplass, med få åpne 
spisesteder og langt mellom passasjerene. Siden vi hadde god 
tid her, og siden vi har norske turgener,  satte noen av oss fore å 
gå gjennom hele fl yplassen. Vi fi kk en tur på nesten en mil, men 
det eneste som minnet om norsk fjellheim var folketettheten. 

Flere av terminale-
ne var stengt ned, 
og vi fi kk en tydelig 
følelse av at det er 
vanskelige tider for 
fl ybransjen.

Fordelen med å rei-
se nå er nok at det 
ofte er god plass på 
fl yene. Vi hadde i 
alle fall nesten en 
treseter hver på den 
lengste etappen fra 
Atlanta til Amster-
dam. Etter et kort 
stopp der gikk tu-
ren videre i retning 
Oslo. Vi var forbe-
redt på en streng 

kontroll når vi kom til Gardermoen. Vi hadde hørt at vi måtte 
vise til et sted hvor vi skulle gjennomføre karantenen, samt en 
plan for hvordan vi skulle komme oss dit uten å benytte off ent-

Skrevet av: Øystein Lima Braut
Tilbakeblikk

Hjemreis i Koronaens tid
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lig transport eller dele bil med andre. Vi var også spent på om vi 
skulle holdes adskilt fra andre på Gardermoen og på fl yet videre 
til Stavanger? Det var imidlertid ikke mye å frykte (eller håpe 
på?). Da vi kom til passkontrollen smilte de bare og ønsket oss 
velkommen hjem, og dermed var vi tilbake i Norge.

På dette tidspunktet hadde vi vært over ett døgn på 
reise, og vi nøt at det var god plass på fl yplassen og 
mulighet for å hvile litt. Det var litt rart å komme til 
en fl yplass der ingen brukte maske. Vi hadde hatt 
på maske hele turen frem til dette, og følte at alle 
andre også hadde den på, både på fl yene og fl yplas-
sen. Gardermoen var imidlertid annerledes. Her så 
vi knapt et menneske med maske. Unntaket var idet 
en gikk på fl yet. Flyvninger er nok et av få steder i 
Norge der alle bruker maske.

Etter halvannet døgn på reise, landet vi endelig på 
Sola fl yplass. Her sto en bil klar til oss, og vi kunne 
kjøre til min mors leilighet som vi skulle få låne i 
karantenetiden. De første dagene i karantetiden 
var nydelige. Det var godt vær, og vi kunne gå på 
fjelltur og bade i fjellvann, så lenge vi holdt oss bor-
te fra andre mennesker. Det å lande i Norge føltes 
som å komme til en annen planet. Etter måneder 
i Houston med stengte skoler og maske hver gang 
en skulle ut, var det spesielt å se et samfunn som 
tilsynelatende var uberørt av COVID-19. Norge er 
selvsagt ikke uberørt, men det føles bare sånn for 
oss. Veldig mye føltes normalt. De første månedene 
så jeg knapt et menneske med maske, men nå som 
smitten er økende, skjer det stadig oftere. Samtidig 
er inntrykket mitt at beredskapen og fokuset fort-
satt er på plass hos norske myndighetene, og det 
føles selvsagt trygt.

Det siste halve året har vært utfordrende for veldig 
mange. Vi skulle gjerne sett at Sjømannskirken var 
åpen og at livet var mer normalt. Samtidig kjenner 
vi på en takknemlighet for alt som tross alt har gått 
bra oppi alt kaoset. Månedene med nedstenging i 
Houston var preget av gode naboer og godt samhold 

i det norske miljøet. Hjemreisen gikk bra, og vi kom til et land 
som ønsket oss velkommen hjem. Samtidig håper og ber vi om 
at en må fi nne en snarlig vei ut av denne situasjonen. Så håper 
vi at vi ser dere igjen på kirken i Houston om ikke altfor lenge.

Tilbakeblikk
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Skrevet av: Yrjan Mirzai SundeSponsor-
avtaler

Sponsoravtaler med Sjømannskirken

Ny Sudoku
Løsning på Sudoku fra nr. 

2-2020
Vanskelig Sudoku

Vanskelig Sudoku Lett Sudoku

    4  6 7   

 2 6    1   

1   8    9  

     3 8   

   5      

9 1   4   2  

8   7 5     

2   9     8

      6 7

1 8 2 4 5 3 6 9 7

9 5 4 6 7 1 8 3 2

7 6 3 2 9 8 4 1 5

3 9 8 5 1 6 2 7 4

4 7 6 9 8 2 3 5 1

2 1 5 7 3 4 9 6 8

5 2 1 3 4 9 7 8 6

8 4 9 1 6 7 5 2 3

6 3 7 8 2 5 1 4 9

3 5 8 4 2 1 9 7 6

4 1 2 9 7 6 8 5 3

6 9 7 8 3 5 1 2 4

9 2 4 5 6 3 7 1 8

5 6 3 7 1 8 4 9 2

7 8 1 2 9 4 3 6 5

8 7 9 3 5 2 6 4 1

2 3 6 1 4 9 5 8 7

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

Hvile

S A F E T Y  •  Q U A L I T Y  •  E X C E L L E N C E

Chembulk Tankers –  
The Industry’s 

Preferred Global 
Ocean Carrier  
of Specialized 

Liquid Bulk Cargoes.

The Delamar
175 Rennell Drive • Southport, CT  06890
Main: 203.682.1700 • Fax: 203.227.0176

www.chembulktankers.com
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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

Improving Safety and 
Operational Performance

www.maersktraining.com     Phone: +1 346-774-9177    Email: houstontraining@maersktraining.com
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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

Now: Virtu
al Event only! See our website and social media for details
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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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