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Historiene fra fortiden er mange. Om ivrige ildsjeler som jobbet 

hardt for å samle inn nok penger til å bygge kirken vår. Om 

skranten økonomi de første årene. Om et vanvittig regnvær på 

dagen for grunnsteinsnedleggelse; dagen da kong Olav var her. 

Om dollarene som ble stilt til disposisjon for å kjøpe nok varer 

og gevinster til den første basaren.  

Og kirke ble det! Med en 

uteplass som innbyr til 

fellesskap, lek og gøy for 

store og ikke minst små. 

Med et kirkerom som pas-

ser til livets store festdager 

og til livets tyngste stunder, 

og til alle de dagene midt i 

mellom. Her har Ordet blitt 

forkynt, barn og voksne har 

blitt døpt, og nattverd er 

blitt delt ut av mange sjø-

mannsprester. Her har 

husmødre bakt og servert, 

involvert frivillige og stekt 

vafler. Sjøfolk har fylt kir-

ken både tidlig og sent; 

koner i Norge skulle ringes til og på kjerka kunne de spille bil-

jard, lese aviser, bade i bassenget og slappe av litt.  

Et møtested – en oase – en tur hjemom; kjært barn har mange 

navn, og sjømannskirken i Houston har vært, er og ønsker fort-

satt å være en aktuell møteplass for nordmenn i byen, til både 

hverdag og fest. 

30 år i Young street 

 
Tanker i 

tiden 

«We stand tall because we 

stand on the shoulders of 

those who went before us». I 

dag vil jeg uttrykke en stor 

takk til alle som en gang gjor-

de denne kirken mulig.  Alle 

frivillige.  Alle sponsorer – 

privatpersoner og bedrifter. Alle ildsjeler. Alle ansatte opp gjen-

nom årene.  Alle barna som har vokst opp her og tapt litt av sitt 

barndomshjerte til Sjømannskirken i Houston.  Alle sjøfolk som 

har vært på besøk eller tatt i mot besøk.  Alle gudstjenestedelta-

gere, sliterne på leseværelset, damene i kvinneforum, foreldre 

på småbarnstreff, barnekor og ungdomsklubb. Det er så mange 

som har en bit av 30-årsfeiringen av sjømannskirken i Young 

street; TAKK! 

Men sjømannskirkens his-

torie i Texas er eldre enn 

30 år. Fra 1969 til 1983 lå 

sjømannskirken i Houston 

i Wier Drive (bildet over) 

På side fire følger litt jubi-

leums-historie skrevet av 

Astri Mosvold. Teksten 

stod også på trykk i Texas 

Nytt nr. 2 2003, da 20 års 

jubileum ble feiret.  

For hele teksten, se 

www.sjomannskirken.no/

houston. 

Og for en 30-åring er ingen 

ting mer naturlig enn å 

tenke framover. Nå ligger mange muligheter åpne foran oss 

med utvidelse av programtilbudet i Katy og opprettholdelse av 

arbeidet i sjømannskirken og i The Woodlands. 

Sjømannskirken i Houston er en sprek 30-åring som går framti-

den lyst i møte med masse friskt mot.  

Skrevet av: Ingvild Fallegård 

 



 

Texas Nytt Nr. 2  2013  3  

Kirkens adresse: 
The Norwegian Seamen's Church of Houston 

4309 Young Street,  
Pasadena, Texas 77504, USA 

 

Telefon: 281-998-8366 
Telefax: 281-998-0345 

Norsk IP-telefon: 53 50 99 44 
 

e-post:  
houston@sjomannskirken.no 

 

Hjemmeside:  
www.sjomannskirken.no/houston 

Veibeskrivelse til Sjømannskirken:  

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

 

Åpningstider:  
Ons, tor og fre:  12-16 

Lør og søn: 10-16 

Man, Tirs: Stengt. 

Sjøfolk og andre:  

Ring gjerne dersom du vil komme  

utenom åpningstidene! 

Velkommen! 

Ingvild H. M. Fallegård 
Sjømannsprest/daglig leder 
Mobil: +1 832 279 7555 
imf@sjomannskirken.no 

Karianne T. Angelskår 
Vertskap/husmor 
Telefon: +1 832 279 7990  
kta@sjomannskirken.no 

Kari Ø. Danielsen  
Assistent m/ musikkansvar 
Mobil: +1 832 279 9020  
kod@sjomannskirken.no  

Kristian Kyllingstad 
Sjømannsprest/kapellan 
 Mobil: +1 832 279 7977 
kky@sjomannskirken.no 

Ingrid Kyllingstad 
Assistent - Delstilling 
Mobil: +1 832 202 4293 
iky@sjomannskirken.no  

Fredrik Fallegård  
Assistent - Delstilling 
Mobil: +1 832 279 5566 
ffa@sjomannskirken.no  

Ingrid Sørhus  
Kontorsekretær 
Telefon: +1 281 998 8366 
houston@sjomannskirken.no  
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Texas Nytt er utgitt av Den norske Sjømannskirken i Houston, 

og kommer ut med fire 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. $25 per år).  

Vi sender også gjerne Texas Nytt til nordmenn og andre in-

teresserte i resten av verden, men da ber vi om at det tegnes et 

abonnement. Dette koster USD 45/NOK 250,- per år, og bes 

forhåndsbetalt til vår norske bankkonto, eller ved å sende en 

sjekk til kirken. Husk å merke betalingen ’Abonnement Texas 

Nytt 2013’. 

Bankkonto i Norge:  Sparebanken Pluss: 

 3000.19.93840 

Neste nummer trykkes i september 2013. 

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.  

Våre medarbeidere ved Sjømannskirken i Houston: 

Ansvarlig redaktør: Ingvild H. Mydske Fallegård 

I d
e

tte
 n

u
m

m
e

r
: 

Redaksjonskomité for Texas Nytt: 

Ingvild Mydske  Fallegård, Kate Hellesmark, Reidun Sollie  og  

Terje  Odden. 

Redaktør for dette nummer: Terje Odden  

Oddbjørn Angelskår 
Assistent - Delstilling 
Mobil: +1 832 202 5759 
oan@sjomannskirken.no 

mailto:xx@sjomannskirken.no
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Skrevet av: Astri Mosvold  

He Giveth More Grace  

Min salme 

Mitt navn er Astri Mosvold og jeg har bodd i Houston med min 

mann Martin, en del av våre sju barn og etter hvert 23 barne-

barn i snart 33 år. 

Jeg vokste opp i Kristiansand og var i mine yngre år med i fri-

kirken og sang i syv år i musikk koret der under ledelse av Otto 

Andersen. Hans sønn, Øyvind, fikk poliomyelitt som liten og ble 

lam fra livet da han var 4-5 år. Dette var en stor daglig prøvelse 

for familien, og når Otto Andersen sang solo på denne sangen 

sammen med koret, ble teksten en del av hans og våre liv. 

(Øyvind klarte sine store utfordringer med glans).  

Etter tre måneder kurs på Frikirkens bibelskole på 

«Bjørnegård» i Sandvika, jobbet jeg der som hus- og kjøkken-

hjelp i ett år. Der tok vi vare på pasienter fra Lovisenberg syke-

hus for kortere og lengre tid. Etter at middagen var servert og 

oppvasken ventet, ble denne sangen vår favorittmelodi på kjøk-

kenet. Arbeidet gikk fort unna når vi sang flerstemt. 

Her i Houston har det ikke alltid vært like enkelt å bo når fami-

lien blir spredd. Vi hadde, som så mange andre, foreldre i Norge 

som ble gamle og skrøpelige. Noen av barna våre gikk på skole 

og var bosatt der hjemme og noen var med oss her i Houston.  

Det er livets gang. Barna vokser opp og blir selvstendige. For-

eldre dør og savnet er der, men når jeg ser tilbake har Gud vært 

trofast gjennom alt.  

Jeg har opplevd og erfart det daglig at Guds nåde er rik nok for 

alle som kaller på Han i sannhet. Vi lever ennå i nådens tid og 

«Han giver og giver og giver igjen». 

Jeg gratulerer Sjømannskirken med 30-årsjubileet. Den har 

vært en stor del av livet mitt i Houston som har gitt mye glede.  

He giveth more grace when the burdens grow greater, 

He sendeth more strength when the labors increase, 

To added affliction He addeth His mercy, 

To multiplied trials, His multiplied peace. 

 

Refrain  

 

His love has no limit, His grace has no measure, 

His power no boundary known unto men, 

For out of His infinite riches in Jesus, 

He giveth and giveth and giveth again. 

 

When we have exhausted our store of endurance, 

When our strength has failed ere the day is half-done, 

When we reach the end of our hoarded resources, 

Our Father’s full giving is only begun. 

 

Text Annie Johnseon Flint 1928 Music 1928 Hubert Mitchell  

Jubileumsdikt skrevet av Astri Mosvold til 20-årsjubileet: 

 

I Galveston havn startet arbeid blant sjømenn 

i nitten-null-åtte, men vit – 

at tjue år senere bygget de Kirke – 

I dag er dens Hjørnesten transportert hit! 

I Texas hvor alt synes stort og flott 

ble skipskanalen bygd større –   

Havnen kom helt inn til Houston forstått 

Og det kom Misjonen i Bergen for øret. 

Ivrige mennesker sikret seg da 

Huset i «Wier Drive», hjemlig og bra 

«Kjerka» fikk husmor og oprdinert prest 

Noen hjalp mye, men Jacobsen mest. 

Den doble garasjen ble Kirkesal 

ORDET lød klart i vår «Katedral» 

Misjonen satset på land og om bord 

Og frukter ble høstet rundt hele vår jord. 

Etter hvert ble det mere vedlikehold 

Mange små hus og lite parkering. 

Men da det ble snakket om svømmebasseng 

Tok Kirkrådet det opp til vurdering – 

Børresen, Georg, ny prest i Misjonen 

Gikk for NYTT KIRKEBYGG – Fant rette tonen 

Oppgavens utfordring var spesiell – 

Mange stod på i fra morgen til kveld. 

Men tomt fikk vi kjøpt og «slabben» ble støpt. 

Den størknet så vidt til Hans Majestet 

Kong Olav kom og la grunnstenen ned. 

I oktober fant dette sted.        

Regnet høljet ned og gjørma var seig 

Paraplyen Hans knakk og Birgitte var lei 

For HUN svimte av – åtte mån’der på vei. 

Men Kongen var med og Picnic det ble. 

Og 15. mai var det innvielse.  
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Mai, ein månad med mange 

merkedagar og lange tradi-

sjonar. Ein månad då vi 

nordmenn blir ekstra norske 

når vi bur i utlandet. Det er 

viktig å halde tradisjonane i 

hevd. Og så lengtar vi litt 

heim til våren, kvitveisane, 

blomstringa av frukttrea og den friske lufta. Men her i Houston 

skal vi få være med på mykje kjekt denne månaden. Sjømanns-

kirken har 30 års jubileum, kronprinsparet kjem på besøk, det 

er OTC, 17.mai-feiring og nesten 30 ungdomar som skal konfir-

merast. Alt dette fortjener ein fest og god mat! 

Rømmegraut og spekemat høyrer våren til, både til 17. mai, som 

jonsokgraut og slåttegraut. Og rømmegraut er noko av det 

enklaste du kan lage, du må bare passe på at den ikkje svir i 

bunnen. 

Då eg kom til Sjømannskirken fann eg ei veldig enkel og lokalt 

tilpassa oppskrift på rømmegraut. Og grauten, ja den er kjem-

pegod. Dersom du vil ha det blanke fettet på toppen kan du 

smelte smør og la det stå litt slik at grumset synk. Så auser du 

forsiktig av det gule, klare smøret og legg det på toppen av grau-

ten. Då trur alle at du har fått rømmen til å «skyte« fettet så 

fint. 

Vanleg tilbehør er spekemat, sukker, kanel, rosiner, smørauge. 

Og så bruker mange flatbrød, vannkringler og sukkerkavring. 

Alt dette er ikkje så lett å få tak i her, men vi har gjort ein enkel 

vri og laga kavring av pølsebrød. Del pølsebrøda i to og legg dei 

utover steikeplata og set ovnen på 100 g celscius / 200 F og la 

det stå slik i eit par timar til dei er heilt tørre. Luft nokre gonger 

underveis, og snu litt på «kavringane». Blir kjempegode sukker-

kavringar! 

Rømmegraut (ca. 5 porsjoner) 

5 dl (1 lb) Rømme  ( Sour Cream) 

1 dl   Kremfløyte  (Heavy Whipping Cream) 

4 dl  Surmelk  (Buttermilk) 

3 dl  Melk  (Milk) 

2.5 dl  Kveitemjøl (All Purpose Flour) 

2 ts  Salt  (Salt) 

Kok opp rømme og kremfløyte. Rømmen her er ikkje fullt så 

kraftig som den vi har i Norge og vi blander derfor i litt fløyte.  

I ein bolle blandar du saman 

buttermilk, melk og kveite-

mjøl. Bruk stavmikser for å få 

ut klumpene. 

Ha blandinga oppi kjelen og la 

det koke opp mens du rører 

absolutt heile tida.  

Smak til med ca 2 ts salt. 

Bruk aluminiumskjele, ikkje stål! 

Sett kjelen i vannbad i ein større kjele, ein grei måte å holde 

grauten varm på utan at den svir seg. 

Dette blir ein veldig god graut som og er fin å fryse. 

Og så må vi ha med ei knallgod kake som du kan servere til både 

kvardag og fest. Den er fin både som dessert og til kaffikosen. 

Fyll den med det du liker aller best! 

Marengsrullekake 

5  eggekviter 

2,5 dl sukker 

1 pk  vaniljesauspulver ( ev. 2 

ts sitronsaft og 1 ss maisenna) 

( evt. mandelspon) 

Visp eggekvitene til kvitt skum, tilsett litt og litt sukker og visp 

til tjukt og luftig skum. Det er stivt nok når du kan snu bollen 

opp ned og ingenting renn ut. 

Dryss vaniljesauspulveret sakte i mens du fortsatt rører. Der-

som du ikkje har ferdig vaniljesauspulver, kan du erstatte det 

med 2 ts sitronsaft og 1 ss maisenna.  

Når pulveret er rørt heilt inn heller du eggekviterøra utover ei 

stor bakepapirkledd langpanne og bre det forsiktig utover. Du 

kan no strø over mandelspon hvis du likar det. 

Steikes midt i ovnen. 180 grader Celsius/ 360 F, i  20 min. 

Kaka må være heilt avkjølt før den fylles. Den kan gjerne vente 

over natta. 

Legg eit bakepapir oppå kaka, og ei bakerist forsiktig oppå der 

igjen. Ta tak på sidene og snu alt opp ned. Dra bakepapiret for-

siktig av kaka. Dersom papiret sit godt fast, kan du pensle med 

kaldt vatn på papiret og så dra forsiktig av.  

Fyll:  

3 dl  kremfløyte  

(1 ss     melis) 

(1 ts  vaniljesukker) 

500 g  jordbær / blåbær (eller anna frukt) 

Pisk fløyte og ev melis og vaniljesukker til mjuk krem og bre 

dette utover kaka, litt innanfor kanten. 

Legg så på det du har lyst til. Du kan bruke friske bær, eller fros-

ne. Hermetisk frukt eller fersk frukt, sjokolade osv. Bruk fanta-

sien og fyll med det du liker aller best. Vær obs på at både fros-

ne bær og hermetisk frukt kan være litt fuktige, la det renne 

godt av. 

Her har vi brukt blåbær og rørte jordbær.  

Bøy inn den eine kortsida, ta tak i papiret under og rull kaka 

forsiktig saman. Legg den med skøyten ned på serveringsfatet. 

Sett den kaldt til den skal serveres. Nyt!  

Kom mai du skjønne milde! 

 Fra  

Sjømanns-

kirkens 

kjøkken 

 

Skrevet av: Karianne Angelskår 
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Offshore Technology Conference (OTC) i Houston ble arrang-

ert første gang i 1969, og har helt siden den gang vært en vik-

tig møteplass for bedrifter som ønsker å presentere sine pro-

dukter og tjenester til det globale offshoremarkedet. OTC er 

ansett som den største olje-og gasskonferansen i verden, og det 

som den gang het Norges Eksportråd organiserte den norske 

paviljongen første gang i 1973.  

Da var det Kronprins Harald som stod for den offisielle åpning-

en av den norske paviljongen. I år, 40 år senere, vil Kronprins-

paret ved Kronprins Haakon gjøre det samme. Dette skjer man-

dag 6. mai. Olje og Energiminister Ola Borten Moe vil også være 

tilstede.  

Den norske paviljongen administreres av Innovasjon Norge, og 

har i år 62 selskaper.  Av disse er det 10 selskaper som inngår 

som en del av Innovation Park.   

Paviljongen dekker 1000 kvadratmeter, men kunne gjerne vært 

større.  Gunhild Gaarder Kjørstad fra Innovasjon Norge har 

vært med siden 2003 og sier dette er ” den maksimale størrel-

sen vi kan få”, og hun forteller  videre at ”til tross for en voksen-

de venteliste av norske selska-

per som er interessert i å være 

med, får vi ikke lov å vokse 

mer.”   

I sentrum av den norske pavil-

jongen blir det bygget opp en 

kafé i 2.etg og Innovation Park 

befinner seg under denne. De 

10 bedriftene i Innovation 

Park representerer nye og 

innovative selskaper innen 

offshoreteknologi og to av 

bedriftene er i år vinnere av 

OTC Spotlight Award: Re-

elwell og West Group. Begge selskapene er fra Stavanger-

regionen og driver teknologiutvikling innen boring. 

Den norske OTC paviljongen feirer 40 år  

 

Hovedsak 
Skrevet av: Bjørn Akselsen 

Den norske kaféen er en populær møte- og spiseplass for de 

norske deltakerne og besøkende de fire dagene messen pågår. 

Frivillige organisert gjennom sjømannskirken i Houston sørger 

for norske kaker og arbeidskraft. I år er det Charlotte Slettfjer-

ding som har hovedansvaret, som hun også hadde i 2011. Hun 

kan fortelle at ”det er en populær oppgave å jobbe som frivillig 

på OTC. Vi serverer kaker og smørbrød og smiler og småprater. 

Det går rykter om at man risikerer å møte både naboer og gamle

-kjærester på den norske kaféen under OTC!”  

Sjømannskirken i Houston får inntektene av kakesalget i kafeen 

og dette er en god inntektspost for kirken.    

 For å få verdens største olje- og energimesse mottagelig for alle 

messedeltagerne kreves mange forberedelser. Allerede i mars 

sendes flere tonn med utstyr fra Norge for å bygge opp den 

norske paviljongen. Fra Reliant Stadium åpner dørene for 

standbyggerne, til messen er klar til å ta imot besøkende, tar det 

fem dager. Stand-byggerne kommer fra Norwegian Exhibition 

Group og  er ansvarlige for å reise byggverket og få på plass alt 

utstyr. Gunnhild Gaarder 

Kjørstad har det kyndige og 

myndige ansvaret for koordi-

neringen av de norske selska-

pene som deltar på messen og 

begynner allerede ett år i for-

veien med forberedelsene. 

Det er godt med 10 års erfa-

ring når små og store brikker 

skal på plass. Alle som jobber 

tett på Gunnhild vet at hun 

har full kontroll på alle detal-

jer.  

Arrangøren venter opp mot 

100.000 besøkende til OTC i år, den høyeste deltakelsen på 

nærmere 30 år. Av de norske delegasjonene er Stavanger størst 

med nærmere 250 personer. Bergensdelegasjonen deltar med 
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over 80 personer og Agder-fylkene med ca. 25. I tillegg kommer 

det mindre delegasjoner fra andre regioner og fylker. 

I 2012 var 114 land representert blant de besøkende (89.400) og 

Norge var blant landene med høyest deltakelse. 

Et lite stykke norsk oljehistorie 

Lille julaften 1969 fant leteriggen Ocean Viking olje ved Ekofisk 

feltet i Nordsjøen. Det tok 18 måneder fra plan til produksjon og 

i 1971 begynte oljeproduksjonen på feltet for fullt. I 1972 ble 

Statoil etablert og Stavanger ble Norges oljehovedstad. Siden 

har Norge opplevd et oljeeventyr uten like, og det har formet 

økonomien og landet vårt dramatisk. 

Kåre Storvik – 40 år på OTC 

En av dem som har vært med gjennom 

hele denne delen av Norges oljehistorie er 

Kåre Storvik, finnmarkingen som har 

vært involvert innen de fleste områder i 

olje- og gassindustrien der hjemme. Kåre 

kom til Houston i 1972, som nestleder i 

Kværner Engineering, som den gang var 

et lite selskap i daværende Kværner Indu-

strier.  

Texas Nytt spurte Kåre Storvik om hvordan han endte opp i 

Houston allerede i 1972. ”I 1972 hadde jeg en arbeidsperiode i 

London der vi jobbet med en kvalifiseringsoppgave for å komme 

inn som leverandør til Phillips Petroleum. Da kom det en invita-

sjon til å delta på en studietur til Houston og omegn inklusive 

OTC. Det var overingeniør Harbo ved Akers Mek. verksted som 

organiserte turen. Vi var en gruppe på omkring 40 mennesker.” 

Kåre Storvik gir morsomme glimt tilbake til vår oljenasjons spe-

de begynnelse. ”Jeg ga meg med på turen som varte i omlag 14 

dager. Vi bodde på Shamrock Hilton og satte vårt preg på byen, 

i form av at vi var ute og gikk i flokk på gaten, noe ingen andre 

mennesker gjorde i den byen. Det hele var et skikkelig intensiv-

kurs for ingeniører i oljevirksomhet. Vi besøkte oljerigger og 

fabrikanter av 

oljeutstyr fra Loui-

siana og opp til 

Oklahoma. Og vi 

besøkte OTC. En 

gruppe fra Stav-

anger med Jostein 

Haukali i spissen 

hadde som spe-

sialoppdrag å stu-

dere messen for å 

lage en lignende 

sak i Stavanger. 

Det ble ONS som 

første gang åpnet 

sine dører to år 

etter, i 1974. Lær-

dommen vi høstet 

under denne turen 

satte også sitt preg på Kværners egen utvikling innen oljesekto-

ren.”  

Du beskriver lærdommen dere høstet. Hva var de største for-

skjellene fra den erfaringen dere hadde fra Norge? – ”Allerede 

under studieturen til USA i 1972 var det ting som hadde slått 

oss som underlig. En av dem var det uendelig manuelle, svet-

tende, slitsomme og skitne arbeidet på boredekket. Det var et 

sjokk for oss som var oppflasket med myten om den amerikans-

ke effektiviteten. Den myten ble jo ellers slått i hjel allerede 

første morgen ved frokostbordet med servitører på hver finger. 

Hjemme var vi allerede vant til selvbetjening. Andre utfordring-

er var selvfølgelig å kunne svare på hvordan vi skulle ha eggene 

våre stekt, hvilken dressing vi skulle ha på salaten vår og hva 

slags godsaker vi skulle ha i den bakte poteten. Det var solide 

utfordringer for enkle, beskjedne gutter fra Norge.” Kåre smiler 

ved tanken på å bestemme seg for ”sunny side up” og alle valge-

ne nye menyer utsatte oljeingeniørene for.  

Amerikansk contra norsk standard 

”Et annet fenomen som gjorde inntrykk på oss var de elendige 

boligforholdene på plattformene. I forhold til det vi var vante 

med på norske 

skip, bygge- og 

anleggsplasser var 

det svært dårlige 

kår i USA. Minst 

åtte, ja kanskje 

seksten mann på 

ett rom, om jeg 

ikke husker feil. Og 

stor bruk av ”hot 

sheeting”, det vil si 

”varme laken”; at 

flere personer på 

forskjellige skift 

brukte samme 

seng. For oss var 

det viktig å løfte 

standarden på 

boligkvarterene. Vi 
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visste at de amerikanske standardene ikke ville få noe langt liv 

på norsk sokkel.”  

”Arkitekt Njaal Eide ble satt på saken,” fortsetter Kåre og mim-

rer tilbake. ”Eide lagde forslag til store forbedringer, allikevel 

holdt han seg innenfor Phillips’ rammer. Men Phillips’ stedlige 

representant var ikke like opptatt av dette som vi var. Så vi grov 

igjen i pengeboka og tok turen til London for selv å presentere 

våre idéer. Der ble ledelsen forhindret fra å møte oss og det ble 

bomtur. Jo, jeg husker den nederlagsfølelsen”, sier Kåre smilen-

de. ”Senere beklaget Phillips dette. «Det var jo nettopp for å få 

opp slike idéer at vi engasjerte dere», sa de. Vi klarte etter hvert 

å vinne frem med våre tanker om økt standard i boligkvarteret, 

og Njaal Eide gjorde en skikkelig karriere på området. De økte 

kravene førte til at Phillips måtte skifte ut mange av sine tidlige 

boligkvarter til fordel for bedre fasiliteter for mannskapene.” 

40 år med norsk deltagelse på OTC 

Og så til året vi feirer, 1973. Vi spør Kåre hva han husker fra da 

den gang Norges Eksportråd organiserte den første norske ut-

stillingen?  

”Det var stor oppslutning og mange norske industriledere alle-

rede fra begynnelsen. De brukte tid til å sette seg inn i denne 

nye bransjen og vurdere om dette var noe for dem, for det var 

slett ikke besluttet på det tidspunktet. Fra Kværner stilte vi med 

en modell av den kvalifiseringsoppgaven vi hadde gjennomført 

året før i London, en separasjonsmodul. Vi besto eksamen og 

hadde siden forrige år gjennomført en meget spektakulær an-

budsrunde for Cod-prosjektet som vi visste vi ville vinne. Kvær-

ner deltok denne gangen med egen utstilling under mottoet 

”Kværner, 6000 people serving the energy industry”. Vi dro 

med generaldirektør Kjell Langballe i spissen. Stor stas. Mange 

norske utstillere. Kronprins Harald og Kronprinsesse Sonja 

kastet glans over begivenheten. Ytterst stilig.” Like stilig synes 

Kåre Storvik det er at kronprinsparet deltar på OTC i jubileums-

året 2013.  

Les mer om OTC på www.otcnet.org 

Hver mann – sin skistav 

Du har nå deltatt på OTC i mer enn 40 år. Er det spesielle episo-

der gjennom disse årene som sitter godt i minnet? 

”År vi husker spesielt godt er 1977 med Bravoutblåsingen. 1976 

var også et spesielt år. Da hadde Eksportrådet en hand out som 

var en barneskistav i bambus. Og 

der sto all verdens oljefolk, høy 

og lav, i endeløse køer for å sikre 

seg et slikt trofé. Og mine to 

medbrakte sønner monterte trin-

ser på skistaver dagen lang. Det 

var vel egentlig barnearbeid, men 

de fikk belønning.  

Reisen fortsatte til Florida, Tam-

pa/St Petersburg, Orlando, Dis-

neyworld, Cape Kennedy og New 

York. Drømmetur som tente de-

res Amerikafeber som de senere 

levde ut i mange år. Tyve år sene-

re fulgte noen år med deltakelse 

fra våre russiske venner. En skik-

kelig vinn-vinn situasjon. De høs-

tet lærdom, markedsførte seg og 

bygget nettverk, vi fikk demonstrert våre gode forhold. Det top-

pet seg i 1997 da vi blant andre hadde med oss regjeringssjef 

A.A. Malinin fra Murmansk. Som vanlig var vi på mottakelse i 

Generalkonsulens residens. Der presenterte Oddvar Mosneset 

seg med sitt trekkspill og sa: “Jeg spiller trekkspill og er gene-

ralkonsul. Hadde jeg spilt piano så hadde jeg vært ambassadør”. 

Stemningen var satt og ikke lenge etter akkompagnerte han 

oljeminister Ranveig Frøiland og Malinin som sammen sang 

Moskvanetter til stor jubel og glede.” 

Og, nettopp jubel og glede, er det som preger de årlige stamme-

blot i Houston.  

Texas Nytt vil benytte 40-års jubileet for norsk deltakelse på 

OTC til å takke for alle kakestykker som har blitt fortært gjen-

nom mange av disse årene. Sjelden har det å spise kaker gått til 

et bedre formål enn på den norske paviljongen på OTC! Og Tex-

as Nytt vil også gratulere to 40- årsjubilanter til; Kronprins 

Haakon og Kronprinsesse Mette-Marit, som begge fyller 40 år i 

juli og august.   

Noen av gjestene under fjorårets OTC-middag 
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volvert og interessert i det de holder på med. 

Hver tirsdag serverer de pastaretter til $10, onsdag er det steak 

and lobster night til $19 i tillegg til noen av kokkens valg. Tors-

dag til lørdag har de full meny, og søndag er det brunch buffet 

til $25 fra 10:30 – 15:00, og New York strip til $19 kl 17:00 – 

20:00. De har egen barnemeny og lunsjmeny der hovedretten er 

under $10, eller man kan få en treretters lunsjmeny til $15. Pris-

nivået ellers på menyen ligger noe over middels, men med lo-

kalprodusert, organisk mat vil jeg påstå at man får mye god, 

velsmakende og sunn mat for det man betaler. 

Hver lørdag morgen stiller lokale gårdbrukere, artister og kjøp-

menn opp utenfor Ray’s og man kan bl.a. kjøpe ferske råvarer 

rett fra lasteplanet til de lokale gårdbrukerne.  

Sjefskokk og medeier er danske 

Søren Pedersen som har en fan-

tastisk karriere bak seg fra Dan-

mark og flere steder i USA. Dans-

ken tilfører restauranten og me-

nyen mye europeisk, og isper det 

med lokalt, søramerikansk og 

asiatisk snev.  

Som oftest har de ledig bord for 

walk-ins, men det kan ofte lønne 

seg å bestille bord på forhånd, 

spesielt på kveldstid torsdag – 

søndag. 

Hver torsdag byr de på jazz og vin, noe vi dessverre ikke har 

prøvd ennå. Siste torsdag i måneden har de også tilbud om 

cooking class til $39.  

Ray’s Grill  

Ut å spise 

 

Skrevet av: Reidun Sollie  

Har du en favorittrestaurant? 

Vi ønsker forslag til restauranter som bør presenteres her. Har 

du en lokal favoritt, eller et sted som har et særpreg, send en 

email til houston@sjomannskirken.no med ditt forslag, og en 

kort begrunnelse. 

Ray’s Grill ligger i Fulshear, en liten og koselig landsby vest for 

Houston, ca 10-15 minutter vest for Katy. Fulshear byr på flere 

små restauranter og butikker og er absolutt verdt et besøk bare 

for å se hva Texas har å by på litt utenfor allfarvei. Fulshear har 

rundt 2.000 innbyggere der de fleste driver med gårdsdrift. Det 

meste av butikker og restauranter ligger samlet rundt et lite 

gatekryss, omkranset av rullende terreng, prærielandskap og en 

del nybygging av boligstrøk. 

Ray’s Grill har spesialisert seg 

på lokalproduserte organiske 

råvarer og utnytter råvarene 

alt ettersom hva som er til-

gjengelig i de ulike sesongene.  

Det påstås at det ikke finnes 

bokseåpner på kjøkkenet, alt 

blir laget av ferske råvarer og 

helt fra grunnen av. Kjøttet er garantert hormonfritt og alt kom-

mer fra frittgående dyr. 

På menyen som skiftes ut fire ganger i året, kan man finne lam, 

antilope, struts, villsvin, kalvekjøtt, flere ferske fiskeretter i til-

legg til de mer vanlige rettene tilberedt av kylling og oksekjøtt. 

Hver dag kjøpes fersk fisk fra markedet, og hva som kommer på 

menyen bestemmes etter hva de har på fiskemarkedet. Vi har 

prøvd oss på flere av rettene og hittil har alt smakt fortreffelig. 

Det ryktes at dessertene også har god kvalitet, noe vi kan skrive 

under på med god samvittighet.  

Servicen er upåklagelig 

med kelnere som har 

god kunnskap om me-

nyen, og de er flinke til 

å anbefale både vin og 

matretter. Restauran-

ten har en enkel, mo-

derne, smakfull inn-

redning og det er tyde-

lig at de ansatte er in-

Ray's Grill 

8502 Fm 359 Rd S,  

Fulshear, TX 77441 

(281-533-0099) 

Åpningstider:  

Mandag: Stengt 

Tirsdag – Torsdag: 17:30 - 21:30 

Fredag og lørdag: 11:00 – 15:00 og 17:00 – 22:00 

Søndag: 10:30 – 15:00 og 17:00 – 20:00 
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En del av en større sammenheng  

Jubileum 

Sjømannskirken er en del av en verdensvid organisasjon som 

fyller 150 år neste år. Det er en stolt tradisjon og en stolt organi-

sasjon 30-årsjubilanten i Young street tilhører. Her ser du noen 

glimt av sjømannskirkens verdensvide tjeneste. 

Nordsjøen 

Plattformene i Nordsjøen og 

offshoreflåten betjenes av elleve 

sjømannsprester. Hver nordsjø-

prest har hovedansvar for sine 

plattformer og besøker plattfor-

men jevnlig. På plattformene er 

nordsjøprestene med i det fore-

byggende arbeidet. De snakker 

med folk om det som opptar dem 

og fokuserer på mellommennes-

kelige spørsmål som arbeidsmiljø 

og stressmestring. Nordsjøpres-

tene er en del av oljeselskapene 

og rederienes beredskap og er 

med i oppfølgingen etter ulykker 

og andre dramatiske hendelser. 

Da legges det til rette for samtaler med enkeltpersoner eller 

psykologisk debriefing i gruppe. Noen ganger skjer samtalene 

offshore, andre ganger onshore.  

Studenter  

Stadig flere nors-

ke ungdommer 

reiser ut i verden 

for å lese seg klo-

kere. Sjømanns-

kirken har også 

studentene spesi-

elt for øye. Stu-

dentprestetjenes-

ten er delt opp 

geografisk; Aust-

ralia/New Zea-

land, Europa Sørvest, Europa Vest, Europa Nordøst og USA/

Canada/Mexico.  Studentprestetjenesten sammen med de faste 

sjømannskirkene er på denne måten åpne for norske studenter 

langt hjemmefra. Når livet floker seg til, ved sykdom og ulykker 

tar studenter kontakt med studentprestene. Noen ganger holder 

det med samtaler via telefon eller kontakt pr. e-post, andre 

ganger er det besøk som skal til. Mange opplever det godt å kun-

ne snakke med en prest om de av livets utfordringer som hver-

ken hører hjemme hos lege eller psykolog. Flere ganger de siste 

årene har det skjedd ulykker, katastrofer og dødsfall som har 

berørt utenlandsstudentene. I slike krisesituasjoner kan stu-

dentprestene komme umiddelbart. 

Arvid Tveit er nordsjøprest 

Studentprest for Europa Nordøst Tim 

Georg Engelsvold og ANSA president 

Kristoffer Moldekleiv i Martin, Slovakia.  

Ambulerende tjenester 

Nordmenn i ut-

landet befinner 

seg overalt i ver-

den. Ikke alle 

steder er det en 

sjømannskirke i 

umiddelbar nær-

het, men gjen-

nom den ambu-

lerende tjenesten 

er verden dekket; 

Afrika, Asia/

Nord Afrika, Asia 

Øst, Sørøst Asia og Sør-Amerika. De ambulerende prestene er 

alltid på reise for å ta vare på nordmenn der det ikke finnes sjø-

mannskirke. De ønsker å møte mennesker der de jobber, bor 

eller oppholder seg - enten de er studenter, turister, fastboende 

eller expater. Prestene våre tilbyr som regel en gudstjeneste 

eller en familiesamling når de kommer på besøk. Men også en 

samtale under fire øyne. På sine reiser besøkes også nordmenn i 

fengsel.  

Beredskap  

Ulykker skjer. Det 

vet sjømannskir-

ken mye om. 

Gjennom bered-

skapsavdelingen 

har organisasjo-

nen samlet kom-

petansen og tilbyr 

i dag både en 24-

timers bered-

skapstelefon for 

nordmenn i utlandet, +47 951 19 181, og ulike kurs som hjelper 

gir praktisk øvelse i beredskapssituasjoner. Gjennom bered-

skapstelefonen kontaktes medarbeidere i sjømannskirken ver-

den over og på den måten kan omsorg formidles til enkeltmen-

nesker etter at noe har skjedd. Sjømannskirken er til for alle 

nordmenn som oppholder seg i utlandet for kortere eller lengre 

tid, eller som arbeider på norsk kontinentalsokkel. Beredskaps-

arbeidet rettes også mot øvrige nordiske lands statsborgere og 

utenlandske sjøfolk på norske skip, der dette er naturlig. 

Mange norske bedrifter, rederier, organisasjoner og skoler har 

tegnet samarbeidsavtale med sjømannskirken. Dette er med å 

skape et økonomisk grunnlag for sjømannskirkens verdensvide 

tjenester.   

Les mer om sjømannskirkens nærvær på 

 www.sjomannskirken.no  

Petter Skants leder beredskapsavdelingen 

Anne Netland er omreisende prest i Sør- 

Amerika. 

Skrevet av: Ingvild Fallegård 
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Glimt fra Kirkeboken 

Redigert av: Terje  Odden 

 
Glimt fra  

Kirkeboken 

Anna Linnea Kråkenes Hammer ble døpt 1. 

påskedag, 31. mars 2013.  

Foreldre er Bjørn Henrik Hammer og Helene 

Kråkenes Hammer, storesøster Mari og sto-

rebror Jakob.  

Kristina Sofia Casanova 

Thomassen ble døpt 1. 

påskedag, 31. mars 2013. 

Foreldre Torstein Slåtto 

Thomassen og Jenny Ca-

sanova Thomassen, store-

bror heter Nikolas. 

Kevin Chen ble døpt 1. påskedag, 31. mars 2013. 

Her står fra venstre: Jan Terje Jansen, Åse Jansen, 

Xiaoming Jansen, Kevin Chen, Finn Erik Jansen. 

Småbarnstreff har startet opp igjen. 

Våren 2010 la vi ned Foreldre og Barn som mange fredager 

hadde vært samlet på sjømannskirken. Det var for få deltage-

re til å fortsette. Derfor er det gledelig å melde at vi nå har 

startet opp igjen! Vårens første Småbarnstreff samlet torsdag 

11. april hele 10 små og enda flere store til sang, lek, prat og 

mat. Småbarnstreff ledes av Ingrid Kyllingstad, som er utdan-

net pedagogisk leder og har flere års erfaring fra jobb i barne-

hage i Norge.  

Denne våren er det småbarnstreff annenhver torsdag, i priva-

te hjem i Katy (men selvfølgelig også åpent for folk som ikke 

bor der!), og det passer for foreldre med barn opp til ca. 3 år. 

Til høsten starter vi så opp igjen. Småbarnstreffet henter også 

inspirasjon fra Trosopplæringen som skjer gjennom sjø-

mannskirken, så vel som i Den Norske Kirke. Musikken vil 

mange derfor kjenne igjen fra Babysang i Norge. Interessert?  

Sjekk ut FB eller send en mail til Ingrid: 

 iky@sjomannnskirken.no  

Småbarnstreff 
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Sommeren 2012 tilbragte vi 2 uker på ferie «hjemme» i Hous-

ton. Det var fantastisk flotte uker, mange gode minner ble gjen-

opplevd og vi fikk møte mange av dere vi kjenner. Jeg kan love 

at det ikke blir siste gang vi tar turen.  

Så er det med stor glede vi følger med i Texas Nytt og på nettet, 

og ser alt det flotte arbeidet som gjøres på og ut fra Sjømanns-

kirken. Våre bønner er med stab og frivillige som bærer dette 

arbeidet videre.  

Til den norske kolonien i Houston: Nyt den tiden dere er i 

Houston! For oss ble det noen av de flotteste årene i livet! 

 

Varm hilsen fra 

Jan Tommy, Inger, Mathias, Daniel og Rebekka Fosse  

Snart fire år er gått siden vi flyttet fra Houston. Bak oss lå fem 

spennende, innholdsrike og morsomme år som ansatte på den 

flotte sjømannskirken i Pasadena. Vi reiste videre med hodene 

våre fulle av gode minner og fortsatt ser vi tilbake på tiden vår 

«hjemme» i Houston med stor glede og entusiasme.  

Tre år var planen da vi satt oss på flyet til Houston for første 

gang. Jeg var så heldig at jeg skulle få være sjømannsprest, og 

det var med store forventninger vi i september 2004 landet på 

Bush Intercontinental. Men, etter tre år var det ikke mulig for 

oss å tenke noe annet enn at vi skulle bli værende så lenge vi 

kunne. Stillingen som daglig leder ble ledig og jeg fikk med den 

nye og spennende utfordringer. Og vi ble så lenge vi kunne. Et-

ter fem år var visumet gått ut og vi måtte videre. Fra å være fire 

i familien da vi kom, var vi nå blitt fem (vi har med oss en 

«Texaner»), og veien gikk videre til tjeneste ved Sjømannskir-

ken i Singapore.  

Houston og Texas har satt dype spor i familien Fosse. I tillegg til 

Longhorn’en som henger på veggen, cowboyhatten og støvlene 

som tas frem ved jevne mellomrom og countrymusikken som 

høres på internettradio daglig, føler vi at vi har lagt igjen en stor 

del av oss selv. Ofte snakker vi om veiene og bilene, de forskjel-

lige fritidsaktivitetene, skole og barnehage, og ikke minst all den 

gode maten (les: biffene). Men aller mest snakker vi om alle de 

vi kjenner og savner. Gjennom våre fem år ble vi godt kjent med 

mange, utallige kaffekopper er drukket og vaffelhjerter spist, 

fester og høytider er feiret, og vi fikk ta del i menneskers liv på 

godt og vondt. Det fyller oss med mye takknemlighet og glede.  

I min tjeneste som sjømannsprest i Houston er det særlig to 

arbeidsoppgaver som peker seg ut. For det første, fellesskapet i 

menigheten rundt gudstjenestefeiring og kirkelunsj. Mange 

gode stunder i fellesskapet omkring Guds Ord og omkring mat-

bordet som alltid var så flott forberedt og dekket. Og det andre 

er båtbesøkene. Jeg har ikke tall på hvor mange timer jeg har 

kjørt fra Galveston i sør til City Docks i nord, tidlig og seint, for 

å gå om bord og besøke båter med norske sjøfolk. Mange flotte 

møter med sjøfolk på hundrevis av båter.  

Nå er vi «hjemme» i Norge. Etter litt over ett år i Singapore 

kom utfordringen til ny tjeneste i Sjømannskirken, denne gang-

en som utenlandssjef med arbeidsplass på hovedkontoret i Ber-

gen. Vårt nye hjem er på Sotra utenfor Bergen. Tjenesten som 

utenlandssjef er både spennende og utfordrende, og den tar 

meg rundt omkring i verden (mest Europa og Østen). Inger job-

ber som sykepleier i kommunen, på sykehjem og litt med om-

sorg for kreftpasienter som bor og får behandling hjemme. Ma-

thias er blitt 13 år og går første år på ungdomsskolen. Han er 

travelt opptatt med fotball, gitarspilling og engasjement i ung-

domsklubb. Daniel er ni år, går i 4. klasse, spiller fotball og 

«henger» mye med gode venner. Rebekka (Texaneren) er sju år, 

går i 1. klasse og er engasjert i kor, barneidrett, svømming og er 

mye sammen med vennene sine. 

Hilsen fra Sotra 

 

Tilbake-

blikk 

Skrevet av: Jan Tommy Fosse 

Lett Sudoku 

 7  9    8  

3 8 5  4 6  2  

2  4  8   1  

  2 4  1    

8   2   3  6 

         

4 6  8   1   

5  1  7   6  

7     4    
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Velkommen til  

Nasjonaldagsfeiring på  

Sjømannskirken  
 

Lørdag 18. mai kl. 14.00 

(NB! Merk dato!) 
 

Familiegudstjeneste 

Tale for dagen - 17. mai-tog 

Bevertning  

Aktiviteter for store og små: 

Hoppeslott, konkurranser, fiskedam, m.m 

Inngang: $15 for voksne, $10 for barn 
 

Vær med på nasjonaldagsfeiringen! 
 

PROGRAM MAY 18th 2 PM 

Family Service 

Speech of the Day - 17th of May parade  

Food and drinks  

Activities and games for children and adults 

Entrance: $15 Adults, $10 Children 
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ner. Godt man har 

Facebook. Godt man 

har damer med tusen 

spørsmål. Og godt man 

har Google. Og vips ble 

jeg ”han der Kyrre”, 

som kom med mer 

eller mindre nyttig 

informasjon; som hvor 

man får tak i TV som 

tåler europeisk Wii, at 

det ernæringsmessig er 

lurt å holde seg til de 

ytterste mat-reolene 

når man tar runden på 

HEB og Kroger, og 

hvordan man renser en 

amerikansk vaskema-

skin. 

Og etter tre år synes 

man plutselig det er bare rett og rimelig at man får påfyll av 

brus, og blir slett ikke overrasket når naboen som bor fem hus 

nedi gata faktisk kommer kjørende i pickup’en på besøk. Kan-

skje jeg er i ferd med å bli amerikaner? 

Spring Break 2013: Min amerikanske kompis Peter har en sam-

tale med Jeppe, seks år:  

Peter: ”So what are you going to do when you grow old? Fighter 

pilot? Train driver?” 

Jeppe: ”I don’t think I’ll be working.” 

Peter: ”Oh? Why is that?” 

Jeppe: ”Well, my dad isn’t working!” 

Da er det vel på tide å komme seg hjem.  

 

Takk for meg og mine, Houston.  

Slippe å jobbe et par 

år? Suits me just fine, 

tenkte jeg, og plutselig 

var vi på vei til Hous-

ton. Jobbe-Kate og 

Hjemme-Kyrre og et 

par unger. Piece of 

cake. Vi fikk beskjed 

om at det ikke fantes 

hjemme-pappaer i 

Houston, så jeg var 

innstilt på at det ble 

meg og alle damene. 

Finnes vel verre skjeb-

ner, tenkte jeg.  

Til tross for kulturkurs 

før avreise ble det like-

vel en liten kræsjlan-

ding da vi ble introdu-

sert for tradisjonelt, amerikansk middelklasseliv; pappa jobber 

og mamma er hjemme, skjærer skorper av sandwichen, spiller 

tennis og stiller som volunteer på skolen når hun kjeder seg.  

Kulturkollisjonene var altså til stede både hjemme og i arbeids-

livet – noe Kate fikk merke da hun skulle ordne konto i banken: 

Bankman: ”And what does your husband do?” 

Kate: ”My husband is at home”   

Bankman: ”Ah, at home in Norway.” 

Kate: ”No, he’s staying at home. He’s a homemaker.” 

Bankman: ”Ah! So he’s doing your job and you are doing his!”  

Kate: ” … Hehe …” 

Og jeg, jeg forsøkte meg som frivillig på skolen, for kanskje å bli 

kjent med de lokale. Med relativt skralt resultat. Kanskje det 

rett og slett ble litt vanskelig å invitere en hjemmeværende 

mann på lunsjtreff med de amerikanske damene? For hva skulle 

vi snakke om, annet enn negler eller hjemløse bikkjer? Og hva 

ville andre tro om den slags møter? Det ble rett og slett ganske 

komplisert.  

Heldigvis fant jeg flere sånne som meg – norske hjemmepap-

paer, som trengte å være sammen med likesinnede. Tirsdags-

klubben ble etablert, ingen formalitet og ingen medlemsliste. Vi 

møttes for å bowle og spise lunsj.  

2-3 år med lunsj og fotosykkelturer i skog og mark holder ikke 

på CV’en når man er mann, fikk jeg beskjed om. Det vil være et 

major drawback, ble det sagt. Så da ble det studier da. Studier 

skulle kompensere for manglende opparbeiding av ansiennitet. 

Det hørtes ganske fint ut, men jeg skal ærlig innrømme at det, 

til tross for fancy iMac og vaskehjelp, kan være tøft å sitte inne 

dag ut og dag inn med fulltidsstudier når sola skinner og skin-

Confessions from a stay-at-home dad 

 
En husfars 

bekjennelse 

Skrevet av: Kyrre Ingebrethsen 

Kyrres vaskemaskinrensetriks 

Topladningsmaskiner har en tendens til å levere sur vask på 

grunn av stående vann og stor bakterievekst som skyldes lave 

temperaturer. Den sikreste måten å rense maskinen på er å kjø-

pe inn en gallon hvit husholdningseddik og en stor boks Baking 

Soda (Nesten norsk Natron). Varm opp eddiken i vannkokeren 

(Så blir den renset for kalk samtidig), bland sammen eddik og 

soda i ei bøtte og hell oppi vaskemaskinen. La stå et kvarter før 

du kjører en vask. Gjenta etter behov (Når håndklærne begyn-

ner å lukte surt igjen).  



 

16   Texas Nytt Nr. 2  2013 

 

 

Jakten på meg og deg 

 

Onsdags-

forum 

ny jobbsituasjon og som med misnøye ser at det i tillegg er flere 

oppgaver å løse nå. Det skal løses problemer både på hjemme-

bane og bortebane, og selv for den mest optimistiske kan det 

holde hardt noen ganger.  

Men ukene går, og sakte men sikkert går hverdagen seg til for 

alle familiemedlemmer. Barna lærer seg de amerikanske reglene 

for å unngå alle disse anmerkningene på skolene vi ikke engang 

har hørt om hjemme i moderlandet, men som vi allikevel er 

nødt til å forholde oss til. Mor har lært seg å navigere nord og 

sør, ja, til og med øst og vest, og gleden over å se barna som til-

egner seg språket og kulturen med rekordfart, 

er så befriende at man nå er skråsikker på at 

valget man har tatt er det eneste riktige.  

Men så kommer hverdagen for en dag. Plutse-

lig føles det litt meningsløst å gå på trenings-

studioet fem formiddager i uken. Det er mind-

re gøy enn tidligere å shoppe pose etter pose 

på Houston’s mange handlesentre. Været kan 

til og med føles som et irritasjonsmoment, og 

man lengter etter den kalde og friske brisen 

som pisker deg i ansiktet etter ukesvis med 

stekende solskinn. Matopplevelsene er heller 

ikke like imponerende lenger og man ønsker 

seg heller et knekkebrød med ekte geitost. Og 

når familieselskapene holdes der hjemme med 

alle de kjente og kjære, ja da har man nesten 

lyst til å felle en liten tåre. Men man svelger tappert sin stolthet 

idet man legger på telefonrøret og ønsker dem god feiring. 

Kommunikasjonen på hjemmebane blir gradvis mindre kon-

struktiv. Konfliktfylt. Og det finnes ikke lengre noen vinnere. 

Fortvilelsen føles som et dolkeslag under beltestedet. 

Hva skjedde egentlig?  

John Grant Hill har mange svar på dette, og det er her han kan 

hjelpe oss i å søke innover i oss selv og ha verktøy og kunnskap 

til å håndtere det som nå oppstår. Hans kurs vil guide deg gjen-

nom mange emner slik at du forstår bedre hvorfor du reagerer 

som du gjør. Han snakker mye om våre vaner og om våre kultur 

og familierelasjoner. Det er sterke faktorer i våre liv. Gjennom å 

flytte til et fremmed land som expat-hustru eller expat-

ektemann, begir vi oss inn på ukjente stier. Og man kan føle seg 

avkledd og miste fotfestet på vår egen identitet. Vår egen karrie-

re er nødvendigvis lagt på is – det valget har vi jo vært sammen 

om. Hill mener at vi kanskje ikke helt er enige med oss selv der, 

og at vi dypt inne føler oss tilsidesatt og kanskje misforstått. Vi 

har til dels misforstått oss selv også og på hva vi egentlig vil. Det 

hjelper ikke å være den profesjonelle på hjemmebanen og holde 

harmonien i familien om man egentlig helst ville ha fortsatt sin 

egen karriere. 

Coach Hill snakker mye om kompromiss i forholdet. Og riktig 

”Humans often hate each other because they fear each other, 

because they don’t know each other, they don’t know each ot-

her because they can’t communicate, they can’t communicate 

because they are separated.” 

For ordens skyld, dette er ikke mine ord, men ordene til den 

legendariske Martin Luther King Jr. Og med disse ordene berø-

rer han selve kjernen oss mennesker imellom. Den vanskelige 

og kompliserte kommunikasjonen mellom ektefeller, som venn 

eller arbeidskollega. Og ikke minst som foreldre. Vi opplever vel 

alle at vi trør feil stadig vekk og blir like fortvilet over det gang 

på gang.  

”Han eller hun forstår meg jo ikke!” har vi lyst 

til å skrike ut. Men forstår vi egentlig oss selv?  

Finnes det en god oppskrift for å unngå denne 

vanedannende og negative kommunikasjonen 

som skaper så mye bry i hverdagen for oss? 

For man blir litt lei av å leke gjettekonkurran-

sen: Gjett hvorfor jeg er sur idag? Den går 

gjerne over mange dager og det er heller ingen 

premier så vidt meg bekjent.  

Jeg har tatt kontakt med en ekspert på områ-

det. John Grant Hill er senior instruktør og 

eier av NLP Coaching and Training Interna-

tional her i Houston. Han underviser klienter 

fra hele verden – deriblant nordmenn, og han 

har spesialisert seg på expatriates.  

Denne vanskelige overgangen med å flytte til fremmed land for 

en periode og føle at man nærmest  mister sin egen identitet. 

For hvem er jeg nå – utenfor mitt trygge ståsted i hjemlandet? 

Der det meste er tilfredsstilt gjennom jobb, familie, venner, våre 

vaner og kulturelle relasjoner som alltid har vært der.  

For mange blir det en tøff overgang. Tøffere enn man kunne 

forestille seg på forhånd. Og vår kommunikasjon med omverde-

nen blir satt på en real prøve. 

Scenarioet er ofte som følger: Hun følger med ham ut i verden 

med stor tro på og lyst til en annerledes opplevelse i utlandet for 

en gitt periode. Det er en stor avgjørelse å ta, men etter å ha sagt 

tåredryppende farvel til venner og familie, setter man forvent-

ningsfullt kursen mot det store utland. Den første tiden føles 

overveldende med alt det som er nytt, og man føler seg nesten 

på siden av seg selv. Dette mylderet av biler og veier på kryss og 

tvers kan ta piffen fra de fleste. På butikken ser man ikke skogen 

for bare trær, og etter å ha tilbragt opptil flere timer langs me-

tervis av hylleseksjoner, har man ikke engang fått med seg det 

man var på jakt etter. Sutrende barn som lengter etter senga si 

hjemme i Norge og til bestekameraten som pleide å ringe på 

dørklokka for å spørre om de skulle hive seg på sykkelen til fot-

ball-løkka. Far som er lettere forvirret over alt det fremmede  i 

Skrevet av: Kate Hellesmark 



 

Texas Nytt Nr. 2  2013  17  

 Min gode venn, ex-expat-wife Line Jore Skår, som selv har full-

ført kurset,  sier det så treffende:  

”Det verste som kan skje, er at det skjer ingenting. Men det skjer 

ikke!” 

kommunikasjon  slik at vi vet hvilket språk vi skal tilnærme oss 

den andre på. Hvordan vi skal forstå hva den andre egentlig vil. 

Det er stor uvitenhet innen dette emnet, mener Hill. Noen av 

oss har eksterne personligheter– det vil si at vi har behov for 

ytre tilbakemeldinger for å føle oss verdsatt. Hvis da partneren 

din har intern personlighet og ikke trenger denne ytre tilbake-

meldingen, men har nok med å sette sin egen standard, ja da 

kan det fort bli denne kommunikasjonssvikten vi frykter så 

sterkt.  

Disse kursene som holdes både vår og høst gir deg generell inn-

sikt i hvordan du på best mulig måte kan leve i øyeblikket. Finne 

din egen styrke og talent og vite at du er verdifull for både deg 

selv og andre. Om livet har tatt deg på et sidespor, vil man få 

kunnskap om hvordan man skal finne tilbake til den riktige 

stien igjen og oppnå balanse i seg selv. For de mest interesserte 

av oss, kan kursene også være et springbrett til egen karriere for 

å coache andre ved en senere anledning.  

Sertifikater utdeles etter endt kurs, og det tror jeg man skal tilla-

te seg å være rimelig stolt av . Selv om det blir til internt bruk.  

”Det er expat-kvinnene som gjør kursene mine,” meddeler 

Grant Hill meg. ”Jeg er på en måte en observatør som guider 

dem i den riktige retningen hver enkelt måtte ha.” 

På en ydmyk og profesjonell måte tar han ingen heder og ære 

for det han driver med. Men det levnes ingen tvil om at han sit-

ter inne med masse kunnskap innenfor dette området. Han er 

brennende engasjert i jobben sin, og det gleder han stort når 

han ser at resultatene kommer og tilbakemeldingene hagler inn. 

Når foreldre og barn har begynt å snakke samme språk over en 

enkel frokost-seanse, eller når ektefeller føler en ny samhørighet 

til hverandre. 

Selv takker han selve grunnleggeren av NLP – Edit Rodas-

Carroll og mener at uten henne hadde dette livsverket aldri vært 

mulig. Hun trente ham i 5 år og dedikerte sitt liv for andre. 

Det ser ut som om John Grant Hill også har arvet det samme 

engasjementet for hvordan vi mennesker skal ha det best mulig 

sammen.  

”Men trør du aldri feil du da?” sier jeg på slutten av vår 2 ½ 

time lange samtale. 

Han blir først litt overrasket over spørsmålet mitt, men så bryter 

han ut i latter og et stort smil. ”Jeg trør feil hele tiden,” medde-

ler han meg, ”selv om jeg vet hva jeg burde gjøre i de enkelte 

situasjoner”. Men det er det som er fasinerende. Det finnes ing-

en lett fasit, men med litt kunnskap kan man i hvert fall unngå 

noen av fellene.  

Han visste i hvert fall at han ikke passet inn i den kalde finans-

verdenen han utdannet seg til, og tok nye grep gjennom å bli 

kjent med sin helt Edit Rodas-Carroll. Nå har han funnet sin 

plass i livet – med og uten feiltrinn trår han gatene i million-

byen Houston.  

Og med sitt blide vesen bergtar han ihvertfall en expat-wife fra 

det kalde nord som er parodiert og referert tidligere i dette styk-

ket!  

NLP Practitioner and Coach Certification & 

NLP Master Coach Certification [Coaching Level  II,  

Re-inventing Career and Repatriation] 

Dates: 

We follow the Katy ISD calendar and will meet on the days the 

kids are in school.  The NLP Practitioner and Coach Certifica-

tion class will meet on Wed and Thurs from 9:30am – 

1:00pm.  We begin on Sept 4 and are complete by Dec. 13. 

 The NLP Master Coach class will meet on Mon and Tues from 

9:30am – 1:00pm.  We begin on Sept. 3 and are complete by 

Dec. 11. 

 Almost all of our participants are expatriate women.  We un-

derstand when life happens (kids sick, family in town, bad 

weather, vacation, holiday, etc.) 

 We have included 2 days at the end of each course to make up 

missed time if needed. 

NLP Practitioner Certification 

Course tuition:  $3,300 

Group Discount: 10% per participant for 3 or more 

Registration: May 15, 2013 

Upon successful completion of this course you will receive our 

NLP Practitioner certificate, detailed course description, work-

book and practical tools you can use at home and work immedi-

ately.  

NLP Master Coach Certification [Coaching Level  II, Re

-inventing Career and Repatriation] 

Course tuition:  $3,300 

Group Discount: 10% per participant for 3 or more 

Registration Deadline: April 29, 2013 

 Upon successful completion of this course you will receive our 

NLP Master Coach certificate, detailed course description, 

workbook and practical tools you can use at home and work 

immediately.  

 Location 

NLP Coaching and Training International 

2700 Post Oak Blvd. 

Suite 1400 

Houston, Tx. 77056 

Office Phone: 713.337.3440 

Email: grant_nlp@att.net 
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Besøk på Venturer 

Skrevet av: Kristian Kyllingstad 

I Galveston ligger denne dagen en båt ved 

navn Venturer. Hun er eid av RG Rieber i 

Bergen og utfører oppdrag for offshorebransjen. Hun er det man 

kaller en seismikkbåt. Sammen med fire andre båter av samme 

slag, og to større båter med analyseutstyr om bord, finner de ut 

hvordan havbunnen ser ut. Med disse resultatene kan man blant 

annet finne ut hvor det er olje under havbunnen, hvor mye olje 

som finnes og hvordan den på best mulig måte kan utvinnes. 

Jeg besøker Venturer en søndags ettermiddag i april. Hun har 

ligget til kai noen uker for å få skiftet noen deler. Om bord møter 

jeg kaptein Eivind Lakseide fra Malangen i Troms, båtsmann Alf 

Birkeland fra Kristiansand og stuert Olav Olson fra Bømlo. Det 

er også en bergenser om bord, samt en danske og en svenske – 

av skandinaviske sjøfolk. Mannskapet for øvrig er en god inter-

nasjonal blanding. 

Om bord på en seismikkbåt kan man «dele» mannskapet i to. 

De som jobber med det maritime – altså de som fører båten, og 

de som jobber med operasjoner og vedlikehold. 

Kaptein Eivind Lakseide er den som sitter på toppen og ser til at 

alt går etter planen. Hovedsakelig består dagene i mye admini-

strasjon, oppdatering av rutiner, påse at nye rutiner blir etter-

fulgt, samt mye papirarbeid. Kapteinens ord er fortsatt lov om 

bord på en båt, men jeg fikk inntrykk av at det også var rom for 

å finne løsninger i fellesskap. 

Båtsmann Alf Birkeland er arbeidsleder på dekk. Han har an-

svar for alt av vedlikehold og er leder for alle matrosene. I tillegg 

har Alf også ansvar for å drifte og kjøre det som kalles «mann 

over bord»-båten. Som navnet tilsier er det en lettbåt man setter 

ut for å hente den som eventuelt er uheldig og faller over bord. 

Men båten brukes også til hjelp i de seismiske operasjonene. 

Olav er stuert og har arbeidsdagen sin i messa (kjøkken og spi-

serom). Dagene består i noe matlaging, og administrasjon av 

innkjøp og lignende. Med skandinavisk mannskap er det ofte 

mye mat man kjenner godt. Men de andre som jobber på kjøk-

kenet får også mye skryt for sin matlaging. 

Jeg var så heldig å bli invitert til middag da jeg var om bord, og 

fikk se at i matveien har man det godt om bord på en båt. Mange 

valgmuligheter og dessert etter middag. 

En viktig del av livet om bord er sikkerhet. Hver måned arrange-

res det brannøvelse, mann over bord øvelse, livbåtøvelse og 

øvelser for å håndtere nødstyring og lignende. Dette gjøres på 

hvert skift så alle om bord vet hva som skal gjøres i en eventuell 

nødsituasjon. 

Alle tre har vært på sjøen i mange år, med unntak av noen år på 

land. Livet på sjøen er tydeligvis noe som trekker. 

Kaptein Eivind og stuert Olav begynte sitt liv på sjøen som fiske-

re på sine hjemsteder. Etter hvert gikk turen videre til større 

rederier, diverse kurs og arbeid på forskjellige båter. Alf drømte 

allerede som 13-14-åring om å dra til sjøs. Den gangen var det 

bare de som var mest skolelei som fikk reise så tidlig. Alf var per 

definisjon ikke skolelei nok og måtte vente helt til han var 17 år.  

Det var tøffe ungdommer som skrøt av at de skulle reise til sjøs 

– helt fram til dagen da de stod på kaia og var klar til avreise. 

Men livet om bord har vært livet deres. Arbeidsdagene kan være 

tøffe, men etter endt vakt har man tid til seg selv. Til å lese bø-

ker, se filmer eller rett og slett slappe av. I tillegg er det lange 

ferieperioder på land. Mannskapet på Venturer går fem uker om 

bord og har fem uker hjemme. Fritiden på denne måten blir mer 

konsentrert og mannskapet opplever at de er mer tilstede hjem-

me når de da har fri. 

Som sjømannsprest om bord må jeg jo spørre om hva slags erfa-

ring de har med sjømannskirken, både her i Houston og andre 

stasjoner rundt om i verden? 

Svaret gjør godt når det er udelt positivt. Mannskapet opplever 

det som et samlingssted. Et sted å komme til, et sted å komme 

hjem til. 

De tre skryter godt av sjømannskirkens arbeid og forteller at der 

de har hatt mulighet har de benyttet seg av sjømannskirkens 

arrangementer og gjestfrihet, og også bidratt med økonomisk 

støtte til stasjonene. En av dem har til og med giftet seg i sjø-

mannskirken. 

Arbeidsdagen går mot slutten. Det er tid for mannskapet til å 

slappe av og gjøre seg klar til neste arbeidsdag som starter alle-

rede 0530 med morgenkaffe og planlegging av dagens gjøremål. 

Jeg går ned leideren og føler meg stort oppløftet etter den gode 

samtalen og et godt måltid om bord på Venturer. Om noen da-

ger er hun på vei til den vestre delen av Mexico-gulfen for å fort-

sette arbeidet med å analysere havbunnen. 

 

Fra venstre: Alf Birkeland (båtsmann), Eivind Lakseide 

(kaptein), Olav Olson (stuert) 

 

Havn 
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Kajakk-tur med Ungdomsklubben 

 

Ungdom 

 Visste du at Sjømannskirken i 

Houston har en ungdomsklubb? 

Den er for ungdom mellom 13-18 

år. Vi treffes en gang i måneden, 

hovedsakelig i private hjem. Da 

leker vi, spiller spill, prater, spiser 

pizza og har en liten tankestrek til 

uka som kommer. Noen ganger 

spiller vi bowling, og i april i år dro 

vi på kajakktur, etter initiativ fra 

foreldre og ungdommer. 

Lørdag 13. april dro vi til Columbus, 

som ligger en times kjøretur vest-

over fra Houston langs I-10. Her 

hadde vi på forhånd leid kajakk hos Howell Canoe. 15 ungdom-

mer og seks voksne var vi som la i vei nedover Colorado River. 

Det skal sies at det var litt lite vann i elven, til tross for to store 

regnskyll de siste ukene. Så noen og enhver av oss var nedi både 

stein og sandbunn opptil flere ganger. Det var til og med noen 

som veltet, både ufrivillig og frivillig. 

Elven går langs fine beitemarker for kyr som badet og brukte 

elven som avkjøling. I elven bor det også mange skilpadder. Det 

Skrevet av: Kristian Kyllingstad 

var tydelig at det nettopp hadde 

vært klekkesesong, for det var 

mange små babyskilpadder å se. 

Vi så til og med slanger. I Texas fins 

det mange vannslanger. Majoriteten 

er ikke giftig, men spenningen i å se 

en slange komme svømmende mot 

deg er alltid spesiell. I tillegg var 

noen i gruppen så heldige å få øye 

på en «cotton mouth», som er en av 

de giftige variantene. Denne lå hel-

digvis på land og døset i skyggen av 

et tre. Men opplevelsen var uansett 

ekstatisk. 

Vel framme ved målet var mange slitne og varme. Da var det 

godt med en liten dukkert langs elvebredden. 

Vi konkluderer med at turen var en suksess og satser på gjenta-

kelse til neste år. 

Takk for turen. 

Konfirmant til neste år? 
Du som er født i 1999 kan være konfirmant 2013-14. Det blir oppstartsweekend på Sjømannskirken i Houston 14. – 15. september. 

Vi har helgesamlinger i løpet av året og reiser også på tur sammen.  

Konfirmantåret er en fin-fin mulighet til å bli kjent med deg selv og Gud, oppleve godt fellesskap med de andre konfirmantene i 

Houston og gjøre mange artige ting sammen.  

Er du interessert eller har spørsmål om opplegget, kontakt sjømannsprest Kristian Kyllingstad, kky@sjomannskirken.no   
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American Birkebeiner 

Hva er det med nordmenn og ski? Er alle nordmenn født med 

ski på beina? Klarer ikke nordmenn seg en sesong uten å gå på 

ski? Jo da, de fleste gjør det, og de fleste nordmenn som flytter 

til Houston klarer seg helt fint uten å spenne på seg ski mens de 

bor her. Flere benytter anledningen til å oppleve nedoverski i 

mange av de flotte skianleggene som USA og Canada har å by 

på. Men så er det noen som ikke helt greier å legge vekk bort-

overskia heller, og aller helst er det Birken som gjelder, her som 

i Norge.  

Birkebeineren i Norge går fra Rena 

til Lillehammer og har over 16.000 

deltakere. I USA har American 

Birkebeiner eksistert siden 1973, 

da var det 34 menn og en dame 

som startet, i dag har de tak på 

10.000 påmeldte. Den første da-

men som meldte seg på skulle 

egentlig gått et kortere dameløp, 

men med fornavnet Jacque trodde 

de den påmeldte damen var en 

mann og hun gikk dermed like 

langt. 

Birkebeinerrittet startet i Norge i 

1932 til minne om turen fra Lillehammer til Trondheim der 

birkebeinerne Torstein Skevla og Skjervald Skrukka i 1206 

smuglet med seg Håkon Håkonsson og dermed reddet livet 

hans. Han ble senere Kong Håkon IV Håkonsson. I Norge må 

hver deltaker fremdeles ha med seg en sekk som veier 3,5 kg 

som symboliserer barnet de reddet. 

Birkebeinerne var opprinnelig et opprørsk politisk parti på 11-

1200 tallet i borgerkrigstiden, og etter at Håkon Håkonsson ble 

valgt til konge, hadde de full kontroll i Norge fram til 1319. De 

Skrevet av: Reidun Sollie 

har fått navnet birkebei-

nere fordi de hadde så 

dårlig fottøy. Fattige som 

de var surret de bjørkene-

ver rundt føttene for hol-

de på varmen. 

Hvordan skal man så få 

trent langrennsmusklene i 

Texas.… jo, selvfølgelig 

rulleski, ingen problem. 

Man får ikke helt samme 

følelsen og bruker ikke 

helt de samme musklene, 

men godt nok er det. Da 

er det bare å finne gode 

asfaltveier sånn at stavene 

får godt feste og skia rul-

ler godt. George Bush 

park er et fint sted å gå på ski, ingen biltrafikk, bare mange syk-

lister og en del andre som lurer på hva i all verden de driver 

med de som staker seg gjennom parken.  

En liten gjeng som har kalt seg Katy Slow and Steady, har møt-

tes nesten hver helg for å gå på nylagt asfalt i et område sørvest 

for Katy, ved Beadle Ln. Etter hvert har langrennsmusklene fått 

såpass trening at de begynte å melde seg på Birken, én etter én. 

Noen har gått flere ganger, men for andre var det første gangen 

de gikk American Birkebeiner. I år var de fem gutter, ja vi må 

vel nesten få lov til å kalle dem gut-

ter når man hører hvordan oppleg-

get er. De leker og har det moro på 

ski samtidig som de knytter sports-

lige bånd. Utstyret er selvfølgelig på 

topp, og det må også nevnes at etter 

årets birken har noen investert i 

stakemaskin, sånn at de kan tjuv-

trene staking hjemme til neste års 

birkentur. 

De fem langrennsentusiastene dro 

fra nesten 20 varme til passende 10 

kalde i de dype skogene i Wiscon-

sin. Med bil fra Minneapolis er det 

ca. tre timers kjøring gjennom landskap som ligner veldig på de 

østlandske skoger med rullende terreng, innsjøer og bar- og 

bjørkeskog. Mange av de småbyene man kjører gjennom bærer 

preg av nordisk herkomst, og det er ikke uvanlig å se nordiske 

navn på gater og butikker. I Hayward har de blant annet en gate 

som heter Telemark Road. 

Vel framme i Hayward, Wisconsin, som er en liten by med litt 

over 2000 innbyggere, finner disse fem karene fram til Scott. 

Scott er en hyggelig kar som stiller hjemmet sitt til disposisjon 

for birkendeltagere. Han bød på snacks og øl etter målpasse-

 

Reise 
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ring,  kom med gode anbefalinger for steder å spise og bød på 

omvisning av sitt private, vannbårne fyringsanlegg. Scott har 

selv gått korteloppet flere ganger i sin ungdom, men har lagt 

skia på hylla, selv om langrennsløypene ligger milevis rett uten-

for stuedøra. 

Søsterbyen til 

Hayward er Lille-

hammer, noe an-

net hadde vel vært 

katastrofe. Denne 

lille byen er et po-

pulært sted for 

fiske og friluftsliv. 

I tillegg til Birke-

beineren har de 

Fat Bike Birkie i 

mars der man syk-

ler deler av den snøkledde birkebeinerløypa, om sommeren 

sykles hele løypa der de har verdens største samling av moun-

tain bike syklister. Hayward har også verdensmesterskap i ved-

hogging, og byen er stolt eier av verdens største glassfiberstatue, 

en 61 meter høy musky (en gjeddelignende fisk) der man kan gå 

opp til fiskemunnen og se utover byen og de nærliggende dype 

skoger.   

Dagen før dagen prøvekjøres løypa, startnummer hentes, ski 

blir preparert og man kan få med seg en del av underholdningen 

i sentrum av Hayward. Samme ettermiddag får hundene prøve 

seg i Barkie Birkie, et skirenn der hund med eier konkurrerer i 

en tre km lang løype som avsluttes i sentrum av Hayward. Det 

er livlig i gatene, mye underholdning i kjent amerikansk stil 

med oppvisning i skigåing 

av fem personer på ett par 

ski, kubjellene er på plass, 

snøen laver ned og byens 

befolkning og tilreisende 

er i godt humør. Etter et 

godt pastamåltid servert i 

den lokale kirka for å fylle 

på de ekstra karbohydra-

tene, er det bare å slappe 

av i det hjemmekoselige 

huset til Scott før det bra-

ker løst tidlig lørdags mor-

gen.  

Amerikanerne er kjent for 

å være gode på organise-

ring av store begivenheter, 

ingen unntak selv i denne 

lille byen med bare litt 

over 2000 fastboende. Stort sett alt som kan krype og gå jobber 

godt for at alt skal gå knirkefritt. Tidlig lørdags morgen settes 

det opp busser fra Hayward til Cable for at alle deltakere skal 

komme tidsnok fram til startområdet, det er flere matstasjoner 

underveis i løypa for å tilfredsstille tørste og slitne deltakere. 

Det er  førstehjelpsmannskap overalt i løypa for å hjelpe eventu-

elt skadede skiløpere. De frivillige er ikke bare lokale beboere og 

fra Wisconsin, det 

stiller også opp 

mange entusiaster fra 

nabostatene Minne-

sota og Michigan.   

Birkebeinerløypa går 

fra Telemark Lodge i 

Cable til Hayward, en 

tur på 54 km, samme 

distanse som i Norge. 

Det vil si det er 54 km klassisk, 50 km hvis du skøyter eller man 

kan delta i korteloppet som er 26 km, og de yngste og de som 

har trent minst kan gå det 12 km lange Prince Haakon løpet. De 

alles minste får lov til å prøve løypa den første dagen Birkie uka 

starter der 1.000 unger i alderen 3-13 velger mellom en, tre eller 

fem km løyper. De som er nostalgiske kan prøve seg på Nikker-

beiner, et fem km langt skirenn der utstyret er treski, bambus-

staver og nikkers antrekk. I Nikkerbeiner-løpet er det selvfølge-

lig den med best retro antrekk som vinner. I beste amerikansk 

underholdningsstil tilbys det ski games, elite sprints, family fun 

ski, junior birkie, family snowshoe hike, birkie sitski event, uan-

sett alder, form og farge finnes det noe for enhver. De har også 

tilbud for fysisk utviklingshemmede med Birkie Adaptive Event. 

Løypeprofilen er litt annerledes enn i Norge, det er ganske 

mange bakker, og den blir regnet som en av de hardeste lang-

rennsløypene i verden.  Med bakker som har navn som Powerli-

ne Hills, Firetower Hill, Bitch Hill, Sledder Hill og Double-Oh 

kan man kanskje se for seg enkelte av utfordringene skiløperne 

har. I Bitch Hill sto det bl.a. en prest som forkynte for de mange 

slitne deltakerne. Noen detter og får trøstende ord fra presten 

eller noen av de 3.000 

tilskuerne.  

10.000 deltakere blir 

sluppet ut i bølger i løpet 

av en time og 40 minutter, 

de raskeste er i mål etter 

litt over to timer, mens 

sistemann er over mål-

streken etter nesten 13 

timer i løypa. For mange 

er dette et blodslit, men 

gleden er stor over å ha 

fullført et såpass langt løp 

uten trening på snø og 

med et folkeliv i løypa 

som nærmer seg norske 

forhold. 

De fem norske karene fant 

etter hvert også flere 

norsk/texanske deltakere, et ektepar bosatt i Houston hadde 

også forvillet seg oppover. Kommentaren de fikk fra dem etter 

løpet var at dette var mye tøffere enn Marcialongaløpet i Italia 

som er 70 km. Det kommer også mange nordmenn fra Norge 

for å prøve seg, i 2012 var bl.a. Vegard Ulvang og familien å fin-

ne i løypa. Årets vinner var fra Italia, mens beste norske løper 

kom på en god 24. plass.  
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I Houston finns det over 140 norske bedrifter eller firmaer 

med norske ansatte eller eieforhold. Fra Sjømannskirkens 

verdidokument: ”Vi tror at behovet for tilhørighet er viktig i 

en tid da globaliseringen er økende. Derfor ønsker sjø-

mannskirken å være et kirkelig, kulturelt og sosialt møtested 

for alle nordmenn i utlandet.” (Fra Sjømannskirkens verdi-

dokument.)  

Sjømannskirken har en 24-timers beredskapstelefon i Norge, 

der du alltid får en å snakke med, + 47 95 11 91 81. ”Vi tror at 

landsmenn i utlendighet kjenner på behov for trygghet. Der-

for ønsker Sjømannskirken å være en ressurs i krise og be-

redskapstjeneste, nettverksbygging og relasjonsrådgivning.” 

Ta kontakt med sjømannskirken hvis du trenger hjelp eller 

støtte i små eller store hendelser i livet utenlands.  

Sjømannskirken i Houston har inngått lokale samarbeidsav-

taler med Framo, Kongsberg Maritime, Open IT, BeerenBerg, 

Unitech og National Oilwell Varco. Med en avtalt sum pr år, 

støtter  bedriftene på denne måten sjømannskirkens arbeid i 

Houston. Slike avtaler er en viktig inntektskilde og finnes 

både sentralt i Norge og i London, Singapore og Dubai. Hele 

2/3 av organisasjonens totale utgifter kommer fra innsamlede 

midler. Næringslivet i Houston kan også støtte arbeidet ved å 

annonsere i Texas Nytt, være sponsor på ulike arrangemen-

ter, donere gaver eller ved å delta på Golfturneringen.  

Enhver støtte til Sjømannskirken tas i mot med stor takk!  

Dersom din bedrift vurderer å inngå en lokal avtale er det fint 

om du tar kontakt med sjømannsprest Ingvild Fallegård, 

imf@sjomannskirken.no for å avtale møte.  

Fra Norge tilbyr Sjømannskirken ulike kurs som kan være 

aktuelt for bedrifter i Houston:  

Utreisekurset 1-2-3 - et kurs som bl.a. tar opp utfordringer 

med pendler- og utestasjoneringstilværelsen. 

PIO-kurs "Pårørende - informasjon - omsorg" - et kurs i å 

møte pårørende og etterlatte i en ulykkessituasjon. 

Kurs i medietrening - budskapsformidling i krisesituasjo-

ner.             

www.sjomannskirken.no/kurs                                                  

Lokale samarbeidsavtaler 

Løsninger på sudoku fra nr. 

1-2013 

Vanskelig Sudoku  Lett Sudoku  

Vil du også ha annonse i Texas Nytt? 
Vi har plass til flere annonsører i bladet. For priser og informasjon om størrelser ta kontakt med Sjømannsprest 

Ingvild Fallegård, imf@sjomannskirken.no  

 

Partnership 

Ny Sudoku 
Vanskelig Sudoku 

 8        

     3   2 

3  2  8  9  1 

 5        

   1      

 1 6  7 8   3 

   4    5 7 

    2  4 1  

 7    5  2 6 

9 5 7 8 3 6 1 2 4 

3 2 8 4 1 9 5 7 6 

6 4 1 7 5 2 8 3 9 

2 7 3 6 4 5 9 1 8 

5 8 4 1 9 3 2 6 7 

1 6 9 2 8 7 3 4 5 

8 1 5 3 7 4 6 9 2 

4 9 6 5 2 1 7 8 3 

7 3 2 9 6 8 4 5 1 

2 8 1 3 5 4 6 9 7 

7 9 4 6 1 2 8 3 5 

3 5 6 9 7 8 2 4 1 

9 4 3 1 2 6 5 7 8 

8 1 2 7 3 5 4 6 9 

6 7 5 8 4 9 1 2 3 

5 3 7 2 6 1 9 8 4 

1 6 9 4 8 3 7 5 2 

4 2 8 5 9 7 3 1 6 
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HiLoad—Innovative Offshore Solutions 

 

Houston Office:                                          

Remora Inc.  

800 Town & Country Blvd. 

Suite 300 

Houston, TX 77024                                

Phone: 281 598 2460   

                                

www.remoratech.com 

Remora is an oil service company, focused on provid-

ing the international market with innovative solutions 

for offshore loading of oil.  

Similar to the remora fish, all HiLoad units are equipped 

with a “suction cup” based attachment system, patented 

by Remora.  

We offer a wide range of solutions  

that include: 

· HiLoad DP: Offshore Loading  

 of Crude Oil 

· HiLoad MV: Detachable Turret  

 Mooring Systems  

· HiLoad APU: Add-on Propulsion  

 Units  
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Mobile: +1 832 497 7784 

Web: www.glefjell.com 

Blog: http://glefjell.squarespace.com 

Facebook: www.facebook.com/silje.glefjell  

Familie- og barnefotografering 

Norskskolen er et unikt gratis nettbasert undervisningstilbud 

for norske barn bosatt i utlandet. Skolen gir kompletterende 

nettundervisning godkjent av norsk myndigheter.  
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Leading Norwegian modular supplier  

www.rogplan.no 

The Norwegian American Chamber of 

Commerce, Inc. 

Southwest (Houston) Chapter 
            

 Norway House Cell: 281-682-4327 

 3410 West Dallas Street Tel: 281-537-6879 

 Houston, TX 77019-3807 Fax: 281-587-9284 

 anne-brith@nacchouston.org www.nacchouston.org  

 

The Norwegian American Chamber of Commerce (NACC) 

offers useful networking services which can help you  

make the most of your business opportunities. 

Her er  

det ledig  

annonseplass! 

mailto:anne-brith@nacchouston.org
http://www.nacchouston.org
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  Viktige kontakter i Houston 

Swedish American Chamber of Com-
merce 

Jorunn Asker 

Telefon:  ................................... 713 303 8151 

E-post:  ............. jorunn.a.asker@gmail.com  

Webside: ............................ www.sacctx.com 

 

SWEA Houston 

Kontakt: Ulrika Lasson  

Telefon: ................................... 281 844 0387 

E-post:  ................. ulrikalasson@hotmail.se 

 ......................... sweahouston@hotmail.com 

Webside: ................ www.swea.org/Houston 

 

The Swedish Club of Houston 

Kontakt: Erich Wolz  

Telefon:  .................................. 713 283 8044 

E-post:  ............ president@swedishclub.org 

Webside: .................... www.swedishclub.org 

 

Nordic Women’s Cultural Club of  

Texas 

Yvonne Carver 

Telefon:  .................................   281 827 3362 

E-post:  ...................... ymcanor@gmail.com 

 

Scandinavian Club 

Elaine Finstad 

Telefon:  ................................   936 273 5807 

 

NORGE—USA 

Norwegian Society of Texas 

Snorre Chapter 

Belinda Klovning 

E-post ....................... belinda@klovning.net 

 

Houston/Galveston - Stavanger 

Sister City Society 

Anne Brith Berge  .................... 281 537 6879 

E-post:  ................................. nacc@net1.net 

 SJØMANNSKIRKEN 

 Kirkerådet 

Formann: Per Bergstøl 

Telefon: .................................... 713 254 7726 

 

Onsdagsforum 

Ta kontakt med Sjømannskirken 

Telefon: ................................... 281 998 8366 

E-post: .......... houston@sjomannskirken.no 

 

LUNSJKLUBBER i Katy   

Kjersti Gjuvsland 

E-post ..........kjersti.s.gjuvsland@gmail.com 

Martha Bjelland 

E-post ........................ martha@bjelland.info 

Rikke Flaaten 

E-post ................ rikkeflaaten@hotmail.com 

Frøydis Hatvik 

E-post .............................. fhatvik@yahoo.no 

 

Håndarbeidsgruppe i Katy 

Inger Meyer 

E-post .................... inger.meyer@gmail.com 

 

Hjemmeside med nyttige tips: 

www.isrid.com 

 

Norske kvinner i Woodlands 

Anne Sofie Olsen 

E-post: ................................ fie68@yahoo.no 

 

 

 

Kontakter 

Norway House 

3410 West Dallas Street 

Houston,  TX 77019 

 

Norwegian Consulate General: (Suite 100) 

Telefon: ................................... 713 620 4200  

Fax: ......................................... 713 620 4290  

E-post: ......................... cg.houston@mfa.no 

 

Norwegian American Chamber of           
Commerce: (Suite 200) 

Telefon: ................................... 281 682 4327 

Faks:  ...................................... 281 587 9284 

E-post:  ......... anne-brith@nacchouston.org 

 

Innovation Norway: (Suite 200) 

Telefon: 713 620 4260 

E-post:  .... houston@innovationnorway.no 

Webside: ......... www.innovationnorway.no 

  

INTSOK: 

Telefon:  .................................. 281 844 7508 

E-post:  ................ john.hurter@intsok.com  

 

SKANDINAVIA 

Consulate General of Sweden  

3730 Kirby Drive, Suite 805 

Houston, TX 77098 

Telefon:  .................................... 713 953 1417 

E-post:  ... houston@consulateofsweden.org 

  

Royal Danish Consulate 

4545 Post Oak Place, Suite 105 

Houston, TX 77027 

Telefon:  ................................... 713 622 9018 

E-post:  ........................... rdconsul@aol.com 

 

mailto:sarah.j.sweet@jpmchase.com
mailto:president@swedishclub.org
mailto:anne-brith@nacchouston.org
mailto:john.hurter@intsok.com
mailto:rdconsul@aol.com
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