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Senest i februar satt jeg høyt til hest på en ranch i Hill Country. 

Foran meg red en voksen dame fra California, dette var hennes 

første ridetur og begeistret utbrøt hun, halvveis over elveleiet 

hestene vasset gjennom: ”This is actually on my bucket list!” 

Vi har ikke noe godt ord for det på norsk: ”10 ting jeg vil gjøre 

før jeg dør” er kanskje en dårlig oversettelse, men noe bedre har 

ikke jeg klart å komme opp med.  Har du laget en sånn liste  

noen gang? Kanskje står det ”bo i utlandet” på din liste, og da er 

du i ferd med å leve den drømmen nå.  

Filmen ”The Bucket List” med Jack Nicholson og Morgan 

Freeman fra 2007 er vel verdt en tv-kveld i sofaen, og la deg 

gjerne inspirere til å få dine egne drømmer ned på papiret.  

For et års tid siden oppstod et nytt ord i Norge -  Lykkeliste. Det 

begynte med en artikkel i Aftenposten 14. mai 2011 signert   

Kjetil S. Østli, med tittelen ”Det beste i livet”, les artikkelen her: 

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Det-beste-i-livet-

5120495.html. 

Leserne fikk så oppfordringen: ”Send inn din Lykkeliste her”, og 

responsen var overveldende. På 10 dager ble over 1000 lister 

sendt inn til Aftenposten, og mange delte sine små og store lyk-

kelige øyeblikk i livet.  

Australske Bonnie Ware jobbet i flere år med å ta vare på pasi-

enter som hadde få uker igjen å leve. Erfaringene hennes resul-

terte i boken «The Top Five Regrets of the Dying - A Life Trans-

formed by the Dearly Departing», som handler om hvordan 

hennes eget liv ble forvandlet gjennom innsikten i hva døende 

mennesker angret på i livet. 

Dette er de fem sakene folk angret oftest på på dødsleiet: 

1. Jeg skulle ønske jeg hadde hatt mot til å leve et liv tro mot 

meg selv, ikke det livet andre forventet av meg. 

 Når folk innser at livet deres snart er over, er det lett å se 

hvor mange drømmer de ikke har forfulgt, sier Ware. 

2. Jeg skulle ønske jeg ikke hadde jobbet så hardt. 

 I følge Ware var dette noe alle de mannlige pasientene sa. 

De skulle ønske de hadde brukt mer tid på barna og part-

neren. Også noen kvinner snakket om dette, men etter-

som de fleste var fra den eldre generasjonen, hadde 

mange av dem vært hjemmeværende.        

3. Jeg skulle ønske jeg hadde hatt mot til å uttrykke følelsene 

mine. 

 Mange har undertrykt følelsene sine for å unngå konflikt 

med andre. Ifølge Ware resulterte dette både i at de aldri 

ble den personen de hadde potensiale til å bli, og at de 

utviklet sykdommer knyttet til bitterheten de bar på.          

4. Jeg skulle ønske jeg hadde holdt kontakten med vennene 

mine.  

Har du en ”Bucket list”?  

 
Tanker i 

tiden 

5. Jeg skulle ønske jeg hadde 

latt meg selv være lykkeligere. 

 Ifølge Ware ble denne 

angeren uttrykt over-

raskende ofte. Mange 

innså ikke før mot slut-

ten at lykke er et valg. De hadde fastnet i gamle mønstre 

og vaner. Frykt for forandring fikk dem til å late som de 

var fornøyde, mens de dypt inne i seg lengtet etter noe 

annet.  

Som prest har jeg møtt mange mennesker som har gjort inn-

trykk på meg. Jeg har vært inne i en del hus, på et kort besøk 

hos mennesker jeg ikke kjenner, fordi livet hadde tatt en slik 

vending at det ble naturlig å ha en prest på besøk en time eller 

to. Det er mange slike besøk jeg aldri kommer til å glemme. For 

eksempel den stua der den ene veggen var dekket av VHS opp-

takskassetter. Hun som bare hadde vært enke noen få dager sa: 

”Han skulle se alle disse filmene når han ble pensjonist”. Da 

husker jeg at jeg tenkte: ”Nå lærer jeg noe, akkurat nå.”  

Det er mai, folkens, sommeren står for tur. Kanskje er det på 

tide å skrive en liste? Bucket list eller Lykkeliste -  valget er ditt. 

Og det er kanskje altså valget om lykke også?  

Skrevet av: Ingvild Fallegård 

Alt har sin tid 

«Alt har sin tid, 

det er en tid for alt 

som skjer under himmelen: 

En tid for å fødes, en tid for å dø, 

en tid for å gråte, en tid for å le, 

en tid for å sørge, en tid for å danse, 

en tid for å ta i favn, en tid for å la 

favntak være, 

en tid for å lete, en tid for å miste, 

en tid for å bevare, en tid for å kaste, 

en tid for å rive i stykker, en tid for å sy sammen, 

en tid for å tie, en tid for å tale, 

en tid for å elske, en tid for å hate, 

en tid for krig og en tid for fred. 

Hva har den som arbeider, 

igjen for alt sitt strev?  

Alt skapte han vakkert, hver ting til sin tid. 

Ja, alle tider har han lagt i menneskenes hjerte. 

Likevel kan ikke mennesket fatte det Gud har gjort 

fra begynnelse til slutt.»  

Utdrag fra Forkynneren i Det Gamle Testamentet, kapittel 

3.  
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  Viktige kontakter i Houston 

Swedish American Chamber of Com-
merce 

Sarah Sweet 

Telefon:  .................................... 713 216 4261 

E-post:  ......... sarah.j.sweet@jpmchase.com  

 

SWEA Houston 

Kontakt: Margret Kollen 

Telefon: ................................... 281 460 8270 

 .....................................  713 688 0977 , 1338   

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

 

The Swedish Club of Houston 

Kontakt: Cathy Wahren 

Telefon:  .................................. 713 686 8686 

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

 

Nordic Women’s Cultural Club of  

Texas 

Andrea Green 

Telefon:  .................................   713 858 2866 

E-post:  ........................ agreen281@aol.com 

 

Scandinavian Club 

Elaine Finstad 

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

 

NORGE—USA 

Norwegian Society of Texas 

Joanne Ashland ...................... 281 280 8306 

E-post:  .......................... ashla-j@swbell.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 

 

Kvinneforum 

Ta kontakt med Sjømannskirken 

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

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

 

LUNSJKLUBBER i Katy   

Kristine Stewart 

E-post ............... Kristine.stewart@online.no 

Charlotte Sletfjerding  

E-post ...................... cbsletfj@broadpark.no 

Catrine Grytøyr 

E-post ................. catrine.grytoyr@ebnett.no 

Belinda Klovning  

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

 

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 

www.innovationnorway.no 

  

INTSOK: 

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

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

 

SKANDINAVIA 

Swedish Consulate General 

2909 Hillcroft, Suite 515 

Houston, TX 77057 

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:margretkollen@aol.com
mailto:president@swedishclub.org
mailto:agreen281@aol.com
mailto:anne-brith@nacchouston.org
mailto:john.hurter@intsok.com
mailto:rdconsul@aol.com
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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. 
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Takk til Line!  

Line Jore Skår ble med i redaksjonskomitéen 

fra nr. 2 2011 og har bidratt med mange idéer 

til interessant lesestoff, gode innspill på saker 

og personer vi kan utfordre til å skrive. Hoved-

saken om skole i dette nummeret er Lines idé. 

Takk til Line for alt du har bidratt med til bladet – og god tur 

og alt godt for norsk hverdag igjen! 

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:  
Tir, tor og fre:  12-16 

Onsdag: 12-20 

Lør og søn: 10-16 

Mandag: Stengt. 

Sjøfolk og andre:  

Ring 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  

Eirik Aadland-Tappel 
Sjømannsprest/kapellan 
 Mobil: +1 832 279 7977 
eaa@sjomannskirken.no 

Kari Aadland-Tappel 
Assistent - Delstilling 
Mobil: +1 832 202 4293 
kaa@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 kom-

mer 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 interesserte 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 2012’. 

Bankkonto i Norge:  Sparebanken Pluss: 3000.19.93840 

Neste nummer trykkes i september 2012. 

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, Ragne Riise, Line 

Jore Skår og  Terje  Odden. 

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

mailto:anne-brith@nacchouston.org
http://www.nacchouston.org
mailto:xx@sjomannskirken.no
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 Skrevet av: Eirik Aadland-Tappel 

Måne og sol  

Min salme 

 
Eirik Aadland-Tappel har vært sjømannsprest i snart fem år. 

Eirik, Kari, Sindre og Hanna flyttet fra Syvde på Sunnmøre til 

Houston i august 2007. Barna var da tre og ett år og familien 

Aadland-Tappel hadde bodd fire år i bygda før de flyttet til olje-

hovedstaden Houston.  

Nå teller familien fem personer; Sindre blir snart åtte år og 

skal begynne i 3. klasse i Norge, Hanna er blitt seks år og er 

klar for norsk skolestart, og for familiens amerikanske stats-

borger Sunniva, to år, venter forhåpentligvis en barnehage-

plass til høsten.  

Les Sjømannskirkens takk til familien Aadland-Tappel på side 

10. 

Det er mange flotte salmer. Jeg anbefaler deg å ta en titt i sal-

mebøkene, de har mye flott å by på! En salme som har fått en ny 

betydning for meg er salmen: Måne og sol. (Norsk Salmebok 

nr. 943). Dens enkle og sterke språk rommer så mye. Salmen 

ligger i ryggraden da jeg har sunget den hundrevis av ganger 

opp igjennom barndommen på ulike familiegudstjenester og 

tilstelninger. 

Men salmen ble ny for meg på et Norgeskurs hvor sjømanns-

presten i Brussel, Dag Eidhamar, satte til noen bevegelser. Da 

kom det tydelig frem at det er en flott lovsang som rommer det 

viktigste. En takkesang til Gud, med en optimistisk tone! 

Første verset begynner med en takk til Gud vår skaper. En 

påminning fra Thanksgiving og høsttakkefesten hvor vi minner 

hverandre på hvor vi skal adressere takken. En takk til Gud for 

livet, og alt han har gitt oss og gir oss. Vi har så lett for å glem-

me det vi ber i takkebønnen i gudstjenesten: ”Herre Gud, him-

melske Far, din er jorden og det som fyller den. Alt vi eier, til-

hører deg.” Videre er bønnen i Fader Vår ”Gi oss i dag vårt 

daglige brød” en bønn om at skaperverkets frukter må komme 

alle til gode. At vi husker å forvalte og dele slik at det er nok til 

alle.  

Jesus, Guds Sønn, død på et kors – da er vi midt inni pås-

kens budskap. Jesus som igjen åpnet relasjonen og forbindelsen 

til Gud. Nåden, hvor det ødelagte fra skapelsens morgen blir 

gjenopprettet. Og ikke nok med det – Ja, han er her, ja han er 

her! Herren vår Gud vil vi takke! Understrekningen av opp-

standelsen. Som jeg pleier å si til barna: ”Jesus var bare død en 

stund, for så å våkne opp igjen. Da trenger ikke vi være triste 

og redde – fordi vi vet at Jesus lever!” Det handler om fortel-

lingen om kvinnene som kom til den tomme grav påskemorgen, 

og etter hvert traff Jesus i levende live (Joh. 20). 

Ånden vår trøst. En ekte beskrivelse av hvordan det er å være 

menneske. Livet er ikke alltid en dans på roser. Gud er vår med-

vandrer. En som går sammen med oss i livet. Disiplene var mot-

løse og fortvilte. De satt bak stengte dører, så opplevde de nett-

opp Den Hellige Ånds kraft som er levende og varm - som bar 

dem frem dag etter dag. 

På den femtiende dagen etter påske (pinsedag/pentecoste) ble 

Den Hellige Ånd gitt til disiplene og alle mennesker. En profeti 

fra det gamle testamentet ble oppfylt: En dag skal det skje at 

jeg utøser min Ånd over alle mennesker. (Joel 3, 1ff). 

Refrenget i salmen er som en overskrift for vår tjeneste. Som 

det står i mange kirker:  

”Soli Deo Gloria” - ”Til Guds ære!”  

Herre, vi takker deg, Herre, vi priser deg, Herre, vi 

synger ditt hellige navn! 

Måne og sol, skyer og vind 

og blomster og barn skapte vår Gud. 

Himmel og jord, allting er hans, 

Herren vår Gud vil vi takke. 

Refreng 

Herre, vi takker deg, 

Herre, vi priser deg, 

Herre, vi synger ditt hellige navn! 

  

Jesus, Guds Sønn, død på et kors  

for alle, for oss, lever i dag. 

Ja, han er her, ja, han er her. 

Herren vår Gud vil vi takke. Refreng 

  

Ånden, vår trøst, levende, varm  

og hellig og sterk, taler om Gud, 

bærer oss frem dag etter dag. 

Herren vår Gud vil vi takke. Refreng 
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Her er  

det ledig  

annonseplass! 

 

Norskskolen er et unikt gratis nettbasert undervisningstilbud 

for norske barn bosatt i utlandet. Skolen gir kompletterende 

nettundervisning godkjent av norsk myndigheter. Norskskolen 

har nettelever over hele verden og et titalls nettlærere.  I Hous-

ton tilrettelegger dessuten foreldrene supplerende gruppetreff 

med jevne mellomrom.  
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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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Focaccia og Tzatziki 
Eg har fått drømmejobben! Ja 

det blir eg meir og meir over-

bevist om. Sjølv etter bare tre 

veker som vertskap, eller hus-

mor som det blir kalla her,  på 

sjømannskyrkja i Houston 

kjenner eg på meg at dette kjem til å bli gøy!  

Å være ny byr på mange utfordringar av ulike slag. Her vart vi 

tatt godt imot med oppreidde senger og mat i kjøleskapet i vår 

nye heim. Men så måtte vi jo ut og handle litt. Det vart overvel-

dande når ein er vand med  å handle på det lokale handelslaget i 

ei lita vestlandsbygd. Men du så gøy, om enn litt forvirrande 

med det store utvalget. 

Brød fann eg fort ut at eg ville bake, og då måtte eg ha gjær, 

grovt mjøl osv. Det er ikkje så lett å finne ting når ein ikkje veit 

kva ein leiter etter… Då må ein spørje dei som har vore her ei 

stund.  Eg har fått mange gode råd og tips om kva som smakar 

godt og kva som ikkje er så lurt å bruke.   Erfaringa til dei fleste 

av oss er vel at det tar tid å finne ut av ting her, og at ting tar litt 

lenger tid her enn heime i Norge. 

Vi som akkurat har kome frå vinter-Norge nyt framleis kjensla 

av sol og sommar. Og då får eg lyst til å lage enkle sommar-

rettar. Vi har alle våre favorittoppskrifter som vi stadig vender 

tilbake til. Og for meg er ei av dei focaccia med ulike typar top-

ping. Ingenting er som å ta med seg ein nybakt focaccia på tur, 

enkelt og kjempegodt.  Det har vi allerede testa på stranda her.  

I ein familie har vi gjerne ulikt syn på kva som er godt å ha oppå 

focacciaen. Nokre vil ha soltørka tomater, oliven, kvitløk, urter 

og chilli. Mens borna vil ha ein enklare variant med bare oliven-

olje, oregano og flaksalt. Då lager vi porsjonsfocacciaer og alle 

tar på det dei vil ha.  Vi har og prøvd å stikke kjøttboller og pøl-

sebiter i focacciaen, det vart kjempegodt. 

For å gjere det enkelt, tar ein den toppingen ein har i hus og det 

som ein har lyst på den dagen.  

Flaksalt er supert til å ha oppå, men det er ikkje å få tak i på alle 

butikkar. Eg har fått vite at ein kan få tak i det på Central Mar-

ket på Westheimer. Finn du ikkje det, kan du bruke anna salt, 

gjerne grovt. 

Focaccia 

Dette treng du til ett stort brød eller seks små. 

6 dl vatn 

1 ss honning 

30 g gjær 

4 ss olivenolje + litt ekstra 

Ca 16 dl kveitemjøl (ev. 11 dl kveitemjøl og 5 dl durumkveite) 

2 ts salt 

Skrevet av: Karianne Angelskår 

 Fra  

Sjømanns-

kirkens 

kjøkken 

Varm vatnet og honningen til det er lunka (gjæren her tåler my-

kje meir enn den vi har i Norge, så bruk gjerne godt og varmt 

vatn). Bland i olja og honningen og ha så i resten av ingredien-

sene. Deigen skal være ganske laus og klissete.  Elt til du får ein 

glatt og jevn deig. Du må gjerne holde på nokre minutt. Dersom 

du bruker kjøkkenmaskin, lar du eltekroken gå to runder heilt 

til slutt mens du heller ein tynn stråle med olivenolje i bollen. 

Elter du for hånd, brukar du ein pensel og penslar olje rundt 

heile deigklumpen. Dekk den til med eit kjøkkenhandkle og la 

den heve til dobbel størrelse. Det tar om lag 45 min. 

Skal du ha ein stor focaccia, kvelvar du heile deigen i ei stor 

smurt langpanne og brukar fingrane til å trykke deigen ut i heile 

panna. Skal du ha porsjonsfocacciaer deler du deigen i så mange 

bitar du vil ha og trykker den utover med fingrane så den blir ca 

1 ½ cm tjukk. 

Topping 

1 neve friske basilikum-

blader 

1 liten neve rucolasalat 

¼ rød chili uten frø 

1 kvitløksfedd 

5-6 ss olivenolje  

1 klype salt  

1 klype pepper 

Riv basilikumen og rucolaen i litt mindre bitar. Hakk chilien. Ha 

alt i ein morter og knus det saman. Smak til med salt og pepper. 

Bruk fingrene og fordel dette på focacciaen. Dytt så fingrene 

godt ned i brødet slik at toppingen blir skikkelig blanda med 

deigen, og at brødet får dei karakteristiske hullene. Etterhev 

brødet i 5 min. Steik focacciaen på  440 grader  F / 230 grader C 

i 15-25 min, alt etter om du lagar eitt stort eller fleire små brød. 

Tzatziki 

Tzatziki er ein dressing som blir brukt mykje i Hellas og Tyrkia. 

Den er frisk og god og passar kjempegodt til nybakt focaccia, 

salater og grillmat. 

 3 dl gresk yoghurt  

1 stk slangeagurk  

½ ts salt  

3 fedd kvitløk  

½ ts nykvernet pepper  

1. Riv slangeagurken på råkostjernet og dryss på salt. La det 

trekke 10-15 minutter, og press ut vatnet. Om du vil skrelle 

agurken eller ikkje før du riv den, er opp til kvar enkelt. 

2. Bland dette saman med finhakka kvitløk og  yoghurt. Smak til 

med nykverna  pepper. La den gjerne stå litt og godgjere seg. 

 

Les om hele familien Angelskår på side 10. 
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Etter 13 år i USA pakket jeg mann og barn i en koffert og flyttet 

tilbake til mitt barndoms paradis Brønnøysund. 

Etter mange års erfaring som lærer i Norge og i Houston og mor 

til 3 egne barn kan jeg si følgende når det gjelder utfordringer 

ved å beholde norskkunnskapene mens man bor i utlandet: 

Tid - Å lære norsk er et langtidsprosjekt som krever tid og inn-

sats fra barnet og fra de voksne rundt. Enten man bor i utlandet 

en kortere periode og er bekymret for om barnet skal beholde 

rettskrivingen eller man er bosatt ute for en lengre periode, kan-

skje for godt, og ønsker at barnet skal kunne kommunisere greit 

på norsk med slektninger i Norge, er det snakk om innsats og 

tid. 

Med travle hverdager fylt av lange skoledager, lekser og fritids-

aktiviteter skal det ofte mye til før man er klar til å sette seg ned 

og arbeide aktivt med norsken. 

Hva skal så til for å holde motivasjonen oppe når det gjelder 

norskkunnskapene? 

Snakk så mye norsk som mulig. Ha tilgang til norsk litteratur, 

skjønnlitteratur og faktatekster. Les gjerne sammen med bar-

net, også de barna som leser bra selv. Snakk sammen og disku-

ter det barnet har lest. Gjennom lesing får barnet god innsikt i 

norsk som skriftspråk og de får et større ordforråd. Gi også bar-

net mulighet til å kommunisere med venner og slektninger i 

Norge, på norsk, via sosiale medier.  

Jeg gjort meg opp følgende betraktninger når det gjelder over-

gangen fra amerikansk til norsk skole. 

Det går greit! 

Slik vi opplever det er det en god del mindre arbeidspress i sko-

lehverdagen i Norge sammenlignet med i USA. Skoledagene er 

kortere og ungene bruker mindre tid på hjemmelekser.  Min 

3.klassing er glad for å slippe unna alle testene som skapte 

stress hos både han og læreren i Houston. Skolehverdagen i 

Norge er preget av mer fysisk aktivitet, blant annet med en ute-

dag i uka for min 3.klassing.  Det setter han stor pris på. Barna 

våre er blitt godt mottatt ved skolen i Brønnøysund. Skolen har 

stillt opp med intensivkurs i norsk og følger nøye med på at bar-

na henger med i 

undervisningen 

og sosialt. Alt det-

te gjør at over-

gangen mellom 

amerikansk og 

norsk skole ikke 

blir for hard.  Når 

Skolesystemet i Norge vs. USA 

 

Hovedsak 

Cecile Drevvatne Olsen er ut-

dannet spesial pedagog ved Uni-

versitet i Oslo. Hun har vært 

lærer i Norge i 2 år, ved den in-

ternasjonale skolen i Brussel i ½ 

år og har arbeidet med Norsks-

kolen i 10 år.  

Skrevet av Cecilie Drevvatne Olsen 

Flytter man utenlands med skolebarn er en av 

de store bekymringene for foreldrene hvordan 

barna vil klare seg sosialt og faglig på skolen. 

Valg skal kanskje foretas i forhold til privat vs. 

offentlig skole, bosted, forberedelser og plasse-

ring på klassetrinn. For å belyse dette og hvor-

dan foreldre kan forberede barna både ved ut-

reise og hjemreise har vi fått  to lærere med er-

faring fra Norge og USA til å fortelle om sine 

erfaringer.  Vegar som kom hit som 18-åring 

deler også sine erfaringer. 

Litt tøff blir nok overgangen for de fleste, men 

etter å ha vært gjennom den utfordringen det 

f.eks. er å gå alene inn i en kantine med hundre-

vis av ukjente, utenlandske elever er det lite som 

er skummelt! 

Ingress skrevet av Line Jore Skår 

Erlend og Håvard Skår i St. Mark’s skoleuniformer 
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 det er sagt, er nok klasseromsmiljøet i 

Norge mer høylytt og urolig. Den gode 

arbeidsmoralen barna har lært seg på 

skolen i Texas kommer godt med, den 

får de mye skryt av hos lærerne i Nor-

ge.  

Barna våre gikk på River Oaks Ele-

mentary i Houston. Er det noen som 

er på utkikk etter en god offentlig sko-

le i Houston kan denne anbefales på 

det varmeste. Her opplevde mine barn et svært godt undervis-

ningsmiljø med gode lærere og et internasjonalt  miljø. Skolens 

pedagogiske opplegg  ga dem kunnskap og ikke minst arbeids-

vaner de vil nyte godt av i lang tid fremover. 

Et annet tips: 

Selv om barnet leser og skriver godt på norsk, kan ordforrådet 

ofte være vaklende. Dette har sikkert mange av dere opplevd 

når dere har startet skolegangen i Houston.  I fag som sam-

funnsfag, naturfag og matte kan dette skape problemer. Følg 

godt med på om barnet forstår det han eller hun leser. På denne 

måten unngås misforståelser eller 

“hull” i kompetansen.  Det er ingen 

tvil om at barn lærer aller best fra en 

de kjenner godt og er trygg på. Igjen 

er det snakk om tid og engasjement 

fra barnet og fra de voksne rundt. 

Sett av tid, snakk og diskuter sam-

men. 

Basert på min erfaring ligger i hvert 

fall ikke det amerikanske nivået bak 

norsk skole. Tror noe av dette skyl-

des at man får innarbeidet gode ar-

beidsvaner i amerikanske skoler. 

Samtidig vektlegges selvstendighet i norsk skole noe som jeg 

tror gir positivt utslag innenfor fagene matematikk og naturfag. 

Det beste med norsk skole er trolig fokus på kreativitet samt 

mye uteaktivitet. I kombinasjon med amerikansk skoles fokus 

på et grundig akademisk opplegg og hjemmelekser blir resulta-

tet en balansert og effektiv undervisning. 

 

Da jeg ble bedt om å skrive en liten artikkel hvor jeg sammenlig-

ner det norske og amerikanske skolesystemet, må jeg innrømme 

jeg tenkte "dette blir en smal sak". Skole er skole, og de store 

forskjellene er det jo ikke. Men jo mer jeg tenkte over dette, jo 

mer slo det meg at det faktisk er flere markante forskjeller.  

Nå må det sies at min erfaring med det 

amerikanske skolesystemet begrenser 

seg til privatskoler, og det er en annen 

verden enn offentlige skoler. For det 

første snakker vi om langt mindre 

klasser. I offentlig skole finner en fort 

30 elever pr. klasse, i privat 16-17, i 

enkelte tilfeller enda færre. Og når vi 

snakker om de virkelig store skolene 

her i Houston, spesielt på high school 

nivå, har du flere tusen elever å ta vare på, og lærerens hoved-

oppgave beveger seg fort ”from educator to crowdcontrol”, for å 

sitere en tidligere kollega som kom fra offentlig til privat skole. 

På grunn av dette kan det kan-

skje virke litt urettferdig å sam-

menligne private amerikanske 

skoler med offentlige norske, 

men ser man bort fra elevmeng-

den, er privat og offentlig her 

borte ikke så forskjellig. Det er f. 

eks. en myte at lærerne  er bedre, 

og for den saks skyld bedre be-

talt, i private skoler kontra of-

fentlige, så jeg ser ingen proble-

mer med å sammenligne. 

Så da er spørsmålet: Som nord-

mann, vil jeg anbefale å sende 

barn på privat skole? Hvis kost-

nadene ikke er et problem, og 

private skoler er ikke billige, så 

vil jeg si ja, spesielt for yngre 

barn. Når de blir eldre, og er i 

high school alder vil jeg faktisk si 

nei. Som tidligere nevnt, mindre 

klasser gjør at hver lærer vil ha 

litt mer tid til hver enkelt elev, 

men private skoler her borte kan 

fort være et "beskyttet" miljø, og 

den sosiale delen av skolen er 

ikke like utviklet i private som 

offentlige skoler.... etter min 

mening. Jeg har hatt enkelte elever opp gjennom årene, 13-14-

åringer, som jeg frykter kan ha fått det stritt når de gikk over på 

offentlig skole, universitet, eller til og med arbeidsliv.....  

Så hva er de store 

forskjellene på 

USA og Norge?  

Jeg ser to markan-

te forskjeller: For-

eldre og disiplin. 

La oss ta foreldre 

først. 

Her er det utvil-

somt litt distanse 

Espen Bommen kommer fra Stavanger og har bodd i USA de 

12 siste årene, de fleste av dem i Houston. Han bor i The 

Heights sammen med sin kone Sally og deres tre år gamle dat-

ter Sofie. Han har jobbet som Lærer i Houston og denver fra 

2001-2010. 

På offentlige skoler har 

hver elev sitt eget skap for 

å oppbevare bøker og 

liknende, noen steder er 

det faktisk forbudt med 

yggsekk inne på skolens 

område. Anne Halderaker 

(17) går på Cinco Ranch 

High School, en offentlig 

skole i Katy med over 

3000 elever. 

Skrevet av Espen Bommen 
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mellom privat og offentlig. I de 

privatskolene jeg har vært ansatt 

tror jeg trygt jeg kan si at 100% 

av foreldrene har vært engasjert 

i absolutt alt hva barna foretar 

seg. Det gjelder skolearbeid, så 

vel som extra curricular activi-

ties, sport, teater etc., uansett 

hva, bare det er relatert til sko-

len. I offentlig skole finner du 

selvfølgelig også engasjerte for-

eldre, den store majoriteten er 

engasjert, men det er dessverre 

enkelte som ser skolen mer som 

en oppbevaringsplass, hvor de 

setter av ungene om morgenen, 

og plukker dem opp om etter-

middagen, møter opp på foreldremøte, men det er også alt. Dis-

se er heldigvis i mindretall, men de finnes.  

 I Norge vil jeg si at majoriteten av foreldre befinner seg en plass 

midt i mellom. Foreldre engasjerer seg, de møter opp på konfe-

ransetimer, er interessert i karakterene etc., men i sammenlig-

ning med her er det en annen verden. Rent bortsett fra at konfe-

ransetimer og møter er mer hyppige enn hva jeg var vant med 

fra Norge, gikk det sjelden en dag/kveld uten at jeg hadde et par 

telefoner eller et møte med foreldre som ville diskutere oppha-

vets siste geografitime, eller hvorfor han bare fikk en B på forri-

ge prøve, eller i ett tilfelle, en rabiat pappa som ikke var aldeles 

fornøyd med at sønnen måtte løpe en gang rundt fotballbanen i 

gymtimen..... 

Som lærer er det jo kjekt at foreldrene engasjerer seg, selv om 

det kan bli vel mye enkelte ganger. Det siste eksemplet er en av 

de gangene det er lett å bli frustrert. Etter hvert blir man vant 

med at enkelte konstant stiller spørsmål angående pensum, 

hvorfor fokuserer du ikke mer på min sønn/datter, hvorfor gjør 

du ikke sånn, hvorfor gjør du ikke slik, hvorfor har du så mange 

prøver, hvorfor har du så få prøver etc. etc., men det var en stor 

overgang å komme fra Norge hvor jeg så og si ikke hadde noen 

kritiske spørsmål, til Houston hvor jeg måtte være beredt på å 

forsvare hver eneste avgjørelse jeg tok. 

Det kan til tider være stressende, men samtidig er det jo gledelig 

at foreldrene er så interessert i ungenes utdannelse, og fra et 

profesjonelt standpunkt er det ikke tvil om at du blir en bedre 

lærer ut av det. Vi har foreldre 

som krever at både elevene og 

lærerne skal få en A, så det nyt-

ter ikke å møte opp en dag uten 

en skikkelig læreplan og tro at 

man kan ta ting på sparket eller 

bare la det gli av seg selv. 

Så har man disiplin, og fra et 

lærerstandpunkt er det mye, 

mye lettere å gjøre en god jobb 

her kontra i Norge. Selv om det 

nærmer seg 13 år siden jeg var i 

Norge, og ting kanskje  har for-

andret seg, er det ikke tvil; disi-

plinen her borte er langt bedre. 

Alle har utvilsomt lest historier 

om slåsskamper og diverse ting på skolene her borte, og det 

skjer, selvfølgelig skjer det, men det hører ikke bare til unnta-

ket, det skjer så sjelden at jeg føler det knapt er verdt å nevne. I 

de 10 årene jeg var lærer her i Houston, så jeg aldri noe seriøst 

bråk eller problemer. 

Elevenes tone til lærene er mye 

mer respektfull her. Jeg er sik-

ker på at de litt eldre leserne 

kjenner seg igjen når jeg sier at 

jeg aldri var på fornavn med 

mine lærere da jeg var yngre. 

Frøken Høiland i barneskolen 

for  eksempel; jeg husker ikke 

engang fornavnet. Nå er det 

helt vanlig å bruke fornavnet på 

lærerne. Her borte vil det aldri 

skje. Mr, Mrs, Miss, Sir, 

Ma’am... jeg har aldri hørt noe 

annet. Min datter er selv i day-

care, og hennes lærer, hvis vi 

kan kalle det det, er Miss 

Taisha.  

Uvesentlig? Unødvendig? Kanskje, men jeg mener at det setter 

en standard og presedens. Rent bortsett fra at det aldri er noe 

galt med høflighet, gir det et klart skille mellom lærer og elev, 

noe som fører til at elevene er flinkere til å følge ordrer og in-

strukser. Disiplin og karakterer går hånd i hånd. At det kan vir-

ke til tider svært strengt her borte kan jeg forstå, men det er 

ikke tvil om at både elever og lærere tjener på det. 

La meg legge til, for å unngå misforståelser, at jeg ikke sier at 

norske skoler er udisiplinerte. Selvfølgelig gjør jeg ikke det. Men 

jeg har nok kontakt med tidligere kollegaer til å vite at det er 

plenty av norske skoleelever som ikke har den minste respekt 

for lærerne, som snakker tilbake og generelt er respektløse. Som 

lærer i Norge kan dette være et problem, for du har fryktelig få 

disiplinære reaksjoner å true med.  

La meg til slutt skrive litt om pensum. Dette er et tema hvor jeg 

personlig synes at den norske skolen er litt bedre. Her borte 
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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 sjømanns-

kirken å være et kirkelig, kulturelt og sosialt møtested for alle 

nordmenn i utlandet.”  

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 bered-

skapstjeneste, 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. 1-2012 

Lett Sudoku  Vanskelig 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 

8 1 6 7 9 4 3 5 2 

7 5 4 3 2 6 9 1 8 

3 2 9 1 8 5 6 7 4 

2 9 5 8 4 3 7 6 1 

6 7 3 5 1 2 4 8 9 

1 4 8 9 6 7 5 2 3 

5 8 2 4 7 9 1 3 6 

9 6 7 2 3 1 8 4 5 

4 3 1 6 5 8 2 9 7 

3 9 7 2 5 6 1 8 4 

6 1 4 3 8 9 5 2 7 

5 2 8 1 4 7 9 6 3 

7 3 5 9 6 8 4 1 2 

1 8 2 5 3 4 6 7 9 

9 4 6 7 2 1 8 3 5 

4 7 1 8 9 2 3 5 6 

8 5 9 6 7 3 2 4 1 

2 6 3 4 1 5 7 9 8 
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fokuseres det mye på fag som f. eks. matematikk og 

engelsk, mens andre fag som historie og geografi, som 

jeg underviste i, kommer litt i annen rekke. Jeg følte 

til tider at pensum her er lagt opp på en måte som 

rangerer fag fra viktig til uvesentlig. Selvfølgelig er det 

ikke så galt, men det er ikke tvil om at enkelte fag ikke 

har samme "status" som andre. Jeg føler vel også at 

ting her borte er mer USA-basert. Ta for eksempel 

historie. Jeg vil påstå at i Norge dekker vi verdenshis-

torien rimelig bra, mens her borte er det fryktelig mye 

USAs historie mens 

verdenshi s tor ie n 

blir komprimert ned 

til noen sider. 

Jeg har vært heldig som har 

fått oppleve skolesystemet i 

både Norge og USA fra innsi-

den, faktisk med mye mer tid 

her borte enn i gamlelandet, 

og det er kanskje derfor jeg 

heller mer mot hva de gjør her 

enn i Norge. Alle som leser 

aviser vet at det er en konstant 

krangel og diskusjon i Austin 

om pensum, jeg har ikke tenkt 

å gå inn på noe av dette, det er 

en diskusjon jeg overlater til 

andre, men faktum er at uan-

sett hva pensum sier, her i USA finner jeg at kravene til lærere 

er tøffere, og at presset på både elever og lærere er større enn i 

Norge. Om det er positivt eller ei er opp til hver enkelt å avgjøre, 

personlig fant jeg det svært utfordrende og interessant å være 

lærer her borte. Jeg er imponert over det amerikanske skolesys-

temet, og til de av dere som har barn i skolealder, mitt råd er, 

engasjer dere!!! Dere vil alle få mer ut av skolen med det! 

Det mest utfordrende med å komme fra norsk videregående 

skole til high school i Texas var at alt selvfølgelig foregår på eng-

elsk, og selv om jeg var god i engelsk i utgangspunktet var det 

slitsomt, med mye ukjent fagterminologi.  

Skolearbeidet er preget av mer kontroll enn i Norge, inkludert 

mange prøver og mye lekser. I Norge er det mer selvstendig 

arbeid i skolen og mer diskusjon og refleksjon. I USA er det mer 

Vegard Tørstad er 20 år gammel 

og kommer fra Lørenskog. Han 

flyttet til Houston med foreldre og 

lillebror som 18-åring sommeren 

2010. Han startet på Cinco Ranch 

High School og gikk der ett år. Nå 

er Vegard tilbake i Norge og stu-

derer statsvitenskap ved Univer-

sitetet i Oslo.  

Skrevet av Vegard Tørstad 

fokus på læring av fakta, og det er større mulighet til å velge 

fagkrets og nivå på fagene.  

En fordel med skolen jeg gikk på i USA var at vi fikk rask og ofte 

tilbakemelding på prestasjoner. De hyppige tilbakemeldingene 

gjør også at det fanges raskt opp hvis noen henger etter i et fag. 

Selv om skolen selvfølgelig dekker både historie og geografi fra 

hele verden opplevde jeg at de fleste hadde lite kunnskap om 

ting som skjer utenfor USA. For meg var det selvfølgelig lære-

rikt og spennende å få dypere kunnskap om amerikansk historie 

og samfunn enn det jeg kunne få i norsk skole.  

Amerikanske ungdommer er opptatt av prestasjoner i high 

school og satser mye på å få stipend til videre utdannelse, enten 

på bakgrunn av sportslige eller faglige prestasjoner. Jeg opplev-

de at vi hadde veldig gode lærere som støttet opp og la til rette 

for gode prestasjoner. Cinco Ranch er også en veldig godt ut-

styrt skole, med blant annet flotte idrettsanlegg og smartboard i 

alle klasserom.  

Utenfor skolen opplevde jeg at ungdommer hadde en strengere 

oppdragelse enn hva jeg var vant til. De fleste på min alder had-

de strenge regler for innetid, og mange hadde regler om at de 

måtte gå rett hjem fra skolen. Mitt inntrykk var at de fleste ung-

dommene rundt meg i Texas hadde mindre fritid og var mindre 

sammen med venner etter skolen enn det som er vanlig i Norge.  

I Texas er det 21 års grense på all alkohol, og mindre vanlig 

blant ungdom flest å drikke. Skolen min var også helt tobakks-

fri. Jeg opplevde imidlertid at det var mye mer narkotikabruk 

enn jeg har sett i Norge, spesielt hasj.  

Året i Texas var en kjempefin erfaring og jeg lærte mye, både 

om et helt annet samfunn enn jeg var vant til og om meg selv.  

Fra Halloween-parade på St. Mark’s Episcopal School 

Erlend Skår like skolejakken 
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Glimt fra Kirkeboken 

 
Glimt fra  

Kirkeboken 

Redigert av: Terje Odden 

Søndag 11. mars 2012 ble Lena 

Halldis Mosnes døpt i Sjømanns-

kirken i Houston. Foreldre er 

Jan Fredrik Mosnes og Mallory 

Ann Madrid. 

Fredag 16. mars 2012 ble Liv-Inger Gunder-

sen og Eigil Theodor Trondsen viet i Sjø-

mannskirken i Houston. 

Fredag 13. april 2012 ble Tenley Shayne 

Wood og Ken Methi Huste viet i The Chapel 

in the Woods, The Woodlands. Sjømanns-

prest Ingvild Fallegård tjenestegjorde sam-

men med den lokale amerikanske presten. 

”Fem år går fort” ifølge Eirik og Kari Aadland-Tappel. 10. juni 

går flyet som tar familien på fem fra Houston til Stord. Visumet 

sjømannskirkens ansatte er ute på tillater kun opphold i USA i 

fem år, så nå venter andre oppgaver på prestefamilien. Eirik 

starter i august i stilling som sokneprest i Stord, mens Kari vil 

bruke litt tid på å finne ut hvor hun vil jobbe. Hun er utdannet 

lærer så skolen i Stord har noe å glede seg til.  

Etter fem år har Sjømannskirken og nordmenn i Houston mye å 

takke Eirik og Kari for. Eirik har hatt ansvar for ungdomsklub-

ben de første årene, har utført mange båtbesøk og hatt ansvaret 

for havnearbeidet, besøkt nordmenn i fengsel, på flybaser, på 

plattform, på sykehus og hatt hovedansvaret for konfirmantene. 

I tillegg til gudstjenester, dåp, vielser og begravelser og alt annet 

som følger med en sjømannsprests hverdag. Fem års tjeneste vil 

si at Eirik har konfirmert … ungdommer i kirken her, og det er 

intet mindre enn rekord! 

Kari har nok Sjømannskirken-i-Houston-rekorden i brødba-

king. Vi har ikke tall på antall brød hun har bakt disse årene, i 

tillegg til boller, kaker, pizzasnurrer, kransekaker og mye annet 

godt. I tillegg til å være husmors høyre hånd (og i de siste måne-

dene også vært husmor) har hun hatt ansvar for søndagsskolen, 

butikken og leseværelset. På privaten har hun løpt etter tre barn 

og det resulterte i maraton i The Woodlands i mars!  

Sjømannskirken i Houston vil si takk, takk til Eirik og Kari, takk 

til Sindre, snart 8, Hanna, 6, og Sunniva, 2. Takk og alt godt for 

sommerens flytting og en ny hverdag på Stord.  

Alle som vil 

være med å 

sende Eirik og 

Kari fra Hous-

ton til Stord er 

velkommen på 

familiegudstje-

neste med av-

skjed for fami-

lien Aadland-

Tappel søndag 27. mai kl. 12.  

Takk til Eirik og Kari 

...og velkommen til familien Angelskår! 

Karianne, Oddbjørn, Anna 9 år, David 8 år og Jakob snart 6 år.  

Familien Angelskår flyttet fra 

Nordnes i Nord-Hordaland i 

påsken, for å begynne på sin 

nye hverdag i Houston.  

Karianne har fått en pang-

start i jobben som vertskap 

(husmor) med påske, konfir-

manthelg og OTC som alle er 

arrangementer som krever mye god mat. Nå står bare konfirma-

sjon og to nasjonaldagsfeiringer igjen før en noe roligere som-

mertid tar til. Oddbjørn er assistent og vil besøke båter og ha 

vaktmesteransvar for bygg og område i en 50% stilling. 
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Lang dags ferd mot natt—MS150 

Skrevet av Reidun Sollie 

 

Helt Texas 

 

 

de med et godt gjennomført ritt. 

De fleste som sykler er ivrige syklister som gjennomfører flere 

hundre timer trening på sykkelsetet enten ute i det fri eller inne 

på et spinning studio. De fleste gjennomfører også, men er det 

noen som ikke klarer det, har arrangøren flere såkalte SAG 

(support and gir) biler som kan plukke deg opp og kjøre deg 

resten av veien eller til neste hvilestasjon. Noe av det vi ble mest 

imponert over denne gangen, var to syklister vi så som syklet 

med bare ett ben. Man ser syklister med varierende form og 

utstyr, en syklet med cowboystøvler, noen hadde store ryggsek-

ker mens andre hadde kledd seg ut i diverse kostymer. De fleste 

er dog vanlig mosjonister som nyter en hel helg på sykkelsetet 

og gjør sin misjon med å samle 

inn penger til MS. 

Det er et stort apparat som 

skal til av frivillige for å gjen-

nomføre et så stort ritt. For å 

lose 13.000 syklister trygt til 

Austin har de 72 motorsyklis-

ter, 225 sykkel marshals, 160 

sykkel medics,120 sykkel politi 

og 384 politi offiserer langs 

hele ruta. De frivillige er entu-

siastiske, heier deg fram og er 

veldig takknemlig for at man 

sykler og samler inn så mye 

penger til MS forskningen. I 2011 ble det samlet inn 16,9 millio-

ner dollar på dette rittet. Etter å ha mistet en nær slekting med 

MS rett før rittet i år, betydde det utrolig mye for oss å være 

med og støtte denne saken i år. Det er flere syklister som er med 

som enten har MS selv eller sykler for noen som har MS. Det er 

utrolig rørende og følelsesbetont når man ser hvor mye folk 

setter pris på det man gjør og hvor mye innsats mange legger i 

et sånt ritt. 

“Here comes the sun with a little wind”, slik lød en av de siste 

oppdateringene MS150 sendte ut til de påmeldte en av de siste 

dagene før “den store styrkeprøven”. Det blir alltid mye spekula-

sjoner og diskusjoner rundt været før MS150 rittet hvert år. I år 

var det sterk motvind som var den største utfordringen. Lørda-

gen startet litt kaldt, litt ”windy”, men en strålende sol fulgte oss 

hele veien fram til Austin. Heldigvis ble vinden mye spakere på 

søndag, da var det bare for de fleste å cruise inn til målområdet i 

Austin.  

MS150 sirkuset startet i 1980 i Minnesota, og er nå det største 

organiserte veldedighet rittet i USA, de har også tilsvarende ritt 

i Canada og Australia. Hovedformålet er selvfølgelig å samle inn 

mest mulig penger til forsk-

ning på multippel sklerose. På 

de fleste stedene er rittet 150 

miles langt og går over to da-

ger. Fra Houston til Austin er 

det ca 160-180 miles, alt etter-

som hvilken rute man velger 

og hvor man starter fra. 

Vi startet lørdagen med en 

kimende vekkerklokke kl. 

05:00, på med trange sykkel-

bukser, ”tighte” sykkelskjorter, 

tid for en næringsrik frokost, 

ulike computergadgets ble 

innstilt før hjelm og sykkelsko spennes fast og vi trør i vei med 

nesa vendt nordvestover mot Austin. Foran oss har vi flere ti-

mer på sykkelsetet før vi kan spenne av oss syklene i La Grange, 

ta en velfortjent dusj og massasjetime samtidig som det diskute-

res heftig vindstyrke, gjennomsnittsfart og topphastighet.  

Underveis er det flere steder man kan stoppe for å fylle på med 

diverse energienheter, drikke og konversasjonsemner. Det er 

også lagt inn lunsjpause begge dagene, på lørdag er det i Bellvil-

le, og søndag i Bastrup, begge steder er små koselige landsbyer 

man egentlig har veldig lyst til å stoppe for en liten sightseeing. 

Men det er vel like 

greit å ta den sight-

seeingen en annen 

dag. En av de minste 

landsbyene vi sykler 

gjennom er Fayette-

ville, der virker det 

som hele landsbyen 

er ute og heier oss 

fram. De møter oss med musikk, kubjeller, såpebobler og alle 

heier oss fram. Entusiasmen er stor og det samme møter oss når 

vi nærmer oss Austin. Der er gatene delvis stengt av og inn mot 

målområdet står det hundrevis av familie, venner og tilhengere 

og heier oss inn mot mål. En fantastisk stemning, alle er fornøy-
Endelig framme i Austin! 

I dokø! 
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Cubility 

 

Bedrift 

"Spotlight on Technology 

Award", og få måneder sene-

re mottok selskapet Offshore 

Northern Seas "SME Innova-

tion Award". I januar 2012 

konkluderte Statoil med at 

den siste versjonen av 

MudCube møtte alle Statoils 

tekniske krav. Foruten Sand-

nes, har Cubility idag også 

kontorer i Aberdeen og USA. 

S a l g s / r e p r e s e n t a s j o n s -

kontoret for Nord-Amerika 

ligger i Houston og består av 

Julie Wells og Asbjørn Kro-

ken. Nord-Amerika er et av 

de største markedene for 

Cubility. I slutten av 2010 

gikk Chevron inn som inves-

tor. 

 - Flere av de store oljeselskapene og riggeierne som er vår ho-

vedkundegruppe er alle begeistret for maskinen. Et stort hinder 

for oss er imidlertid at oljenæringen er meget konservativ og at 

det derfor tar alt for lang tid å implementere ny teknologi, det 

kan faktisk ta opptil 15 år, sier Kroken.  

Selskapet fikk nylig sin første kommersielle kontrakt da Mærsk 

bestemte seg for å installere et fullt MudCube-system på bore-

riggen Maersk Giant. Den vil  operere på norsk sektor de neste 

par årene.  

- Dette er helt klart en milepæl for hele boreindustrien som nå 

endelig kan ta i bruk ny og revolusjonerende teknologi i fullska-

la for første gang. Cubility har flere potensielle kunder i Nord-

Amerika, og vi håper på to nye kontrakter i USA i løpet 2012, 

sier Kroken.  

Familien Skjerping Kroken som foruten Asbjørn består av ko-

nen Marianne og de to barna 

Norah (10) og Magnus (12), har 

de siste fem årene vært bosatt i 

The Woodlands og stortrives 

både med klimaet og det sosiale. 

- Så langt har oppholdet vært en 

stor opplevelse og styrke for oss 

familie. Hvor lenge vi blir boen-

de vet man aldri når man jobber 

i denne delen av oljebransjen, 

men akkurat nå har vi ingen 

umiddelbare planer om å flytte 

på oss, sier Kroken. 

Cubility ble startet av Jan Kristian Vasshus og Trond Melhus i 

2004, og selskapet har hovedkontor i Sandnes. Der har Cubility 

i samarbeid med Statoil bygd et fullskala operasjonssenter for å 

teste utstyr i tilknytning til boreslam som brukes under boring 

av olje- og gassbrønner.    

Selskapets hovedprodukt "MudCube" er et system for å separere 

borevæske som ifølge Cubility revolusjonerer måten væsken 

håndteres på under boring av brønner både på land og offshore.  

- Nå er vi kommet til det stadiet at det nesten er de som kontak-

ter oss og ikke som før, da vi pent måtte spørre om å få låne 

noen minutter for å presentere fordelene med MudCube, sier 

Asbjørn Kroken, visepresident for salg og markedsføring i Cubi-

lity. 

Den nye maskinen bruker vakuum i stedet for vibrasjon for å 

skille væske og faste partikler. Man kan sammenligne det med å 

suge væsken gjennom en sil i stedet for å riste den.  

- Sist, men ikke minst vil de som jobber med dette oppleve et 

kvantesprang i forbedring av arbeidsmiljøet med kraftig reduk-

sjon i støy og vibrasjon og mye renere inneluft i «slamområdet» 

i forhold til det du finner på en borerigg i dag. Noe som blir helt 

nytt i tilknytning til denne maskinen er at den kan styres fra 

hvor som helst i verden, og til og med bruke en iPhone for å 

gjøre det. Du kan også få levende overføring fra webkamera inn 

i maskinen som viser når slammet og partiklene blir separert, 

noe som man før måtte være på riggen for å se, forklarer Kro-

ken. 

Fordeler med dette produktet for oljeselskapene, er lavere kost-

nader og mindre avfall å transportere og behandle på land, samt 

økt sikkerhet ved boring av en brønn. Produktet er også kost-

nadsbesparende for riggeierne, som i tillegg vil man få færre 

helseskader og fravær på personell relatert til støy, vibrasjon og  

helsefarlige gasser fra dampen som kommer fra boreslammet. 

 I 2007 gikk det private venture capital-selskapet Energy Ventu-

res inn på eiersiden og sprøytet inn 42 millioner for videre ut-

vikling og drift av selskapet. Den-

ne investeringen gjorde det mulig 

å aktivt utvikle markedet på glo-

bal basis for det som skulle bli en 

banebrytende teknologi innenfor 

fjernovervåkning og kontroll av 

behandling av boreslam. Energy 

Venture, som har utspring fra 

oljemiljøet i Stavanger, har hatt 

en langsiktig og tålmodig målset-

ning  med Cubility og begynner nå 

å se de første resultatene av sine 

investeringer. 

I 2008 ble Cubility tildelt OTCs 

Skrevet av: Ragne Riise 

Vvisepresident for salg og 

markedsføring Asbjørn Kroken 
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Reisemål: Houston Museum District  

Helt Texas 
Skrevet av: Ragne Riise  

 kunstverk, hvorav de fleste aldri har vært vist i USA før. Mer 

enn halvparten av de spektakulære skattene er fra graven til 

Kong Tutankhamon og inkluderer de gylne sandaler funnet i 

kongens mumie, gylne statuer av gudene, og King Tut ringer, 

øreringer og ornamenter. 

Utenfor hovedinngangen står Fine Art Food Truck hver dag fra 

11.00 til 15.00. Her kan du ta en kjapp gourmetlunsj i farta eller 

avlegge the Cullen Sculpture Garden en liten visitt. Her er det 

også stoler og bord, hvis man ønsker å sitte ned.   

The Holocaust Museum  

http://www.hmh.org/ 

Museet åpnet 

dørene i 1996 og 

huser den per-

manente utstil-

lingen: "Bearing 

Witness: A Com-

munity Remem-

bers". Utstilling-

en forteller his-

torier fra overle-

vende fra Holo-

caust, bosatt i 

Houston, gjennom film, fotografier og andre dokumenter. Ut-

stillingen begynner med nazismens fremvekst og Adolf Hitlers 

vei til makten etter den økonomiske krisen som oppstod i Tysk-

land i etterkant av første verdenskrig og krakket i 1929. Museet 

har også en jernbanevogn fra 1942, av typen som ble brukt til å 

frakte millioner av jøder til døden i konsentrasjonsleirene. I 

tillegg til den permante utstillingen, har museet skiftende utstil-

linger og et meget bra biblotek. Museet er åpent hver dag og har 

fri adgang. 

Rothko Chapel 

http://www.rothkochapel.org/ 

I museumsdistriktet 

ligger et lite must for 

de som søker ro i en 

hektisk by, Rothko 

Chapel. Kapellet ble 

grunnlagt av de svært 

ku nst i nter e sse r te 

filantropene John og 

Dominique de Menil, 

og innviet i 1971 som 

en intim helligdom tilgjengelig for folk innen alle trosretninger. 

de Menils var begge født i Paris, men emigrerte til USA under 

andre verdenskrig og bosatte seg i Houston hvor John ble presi-

Houston Museum 

District består av 19 

museum og gallerier 

som ligger innenfor 

en radius på 2,5 kilo-

meter like ved Rice, 

byens universitets-

område, og Texas 

Medical Center. 11 av 

museene har gratis 

adgang. Som man 

ser av kartet, ligger 

museene svært tett. 

Er man i nærheten, 

kan man gjerne 

planlegge flere besøk i løpet av en dag.  

http://houstonmuseumdistrict.org/ 

Like ved ligger Her-

mann Park, et flott 

rekreasjonsområde 

med asfalterte stier, 

tog og lekeparker for 

barna og McGovern 

Lake - Houstons svar 

på Oslos Sognsvann 

og Breiavatnet i Stav-

anger. Her kan man 

leie pedalbåt, mate de mange ekornene og endene, og nyte lunsj 

i det fri.  

The Museum of Fine Arts 

http://www.mfah.org/ 

Museum of Fine Arts (MFAH) er et av de største museene i 

USA, og det har en omfattenede samling av kunst, akitektur og 

design fra USA samt resten av verden. Museumet ble etablert 

1900, den første bygningen satt opp i 1924. Samlingen har 

vokst, og museet med den. Museet er bygd ut i flere etapper og 

det siste bygget stod ferdig i 2000. MFAH viser faste utstillinger 

med verk fra egen samling, og skiftende utstillinger med innlån-

te samt egene verk. Programmet består ofte i Vandreutstillinger. 

Den faste samlingen i museet spenner over mer enn 6000 års 

historie med mer enn 

62.000 verk fra seks 

kontinenter. Hver 

torsdag er det fri 

adgang. Nylig huset 

museet den kritiker-

roste vandreutstil-

lingen Tutankhamon 

med mer enn 100 
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Konfirmanter 

 

Ungdom 

til Staten Island og så på Statue of Liberty. Det er et imponeren-

de syn!  

Lørdag kveld var vi på toppen av Rockefeller Center etter at det 

var blitt mørkt og så utover alle lysene i byen. Vi poserte for 

bilder og så gikk vi opp på ”the Top of the Rock observation 

decks”. Utsikten var fantastisk, og etter at vi hadde sett på den 

en stund hadde vi en spørrelek. 

Da vi kom tilbake til kirken, ventet husmor Camilla på oss med 

kanelboller og varm sjokolade, akkurat hva vi trengte etter den 

kalde gåturen. Vi hadde hatt en annen morsom og aktiv dag. 

Eivind Tørstad: 

På søndag var det gudstjeneste etter frokost. Vi hadde øvet inn 

og fremførte sangen Lean on me, så de som holdt seg hjemme 

gikk glipp av en stor kunstnerisk opplevelse! 

Etterpå dro vi på Time Square og shoppet i butikkene rundt der. 

Om kvelden var flyet hjem forsinket og vi var slitne da vi endelig 

kom frem. 

Lena Setterdahl og Marianne Olsen: 

Turen til New York var morsom og lærerik. Hva jeg likte best 

med turen var at jeg kunne bli bedre kjent med de andre konfir-

mantene. 

Takk til alle sammen som hjalp til å gjøre turen til New York så 

flott! 

Navn på konfirmantene: 

Konfirmanter på gudstjeneste i Sjømannskirken i New York.  
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Konfirmanter 2011/2012 

 

Ungdom 
Skrevet av: Konfirmantene 

Konfirmantturen 

til New York City  

10.-12.februar 

2012 

Marianne Olsen: 

Vi var 22 konfirman-

ter og fire voksne 

som reiste til New 

York fredag morgen. 

Folkene på sjø-

mannskirken i New 

York ønsket oss vel-

kommen og ga oss 

vafler (en sikker måte 

å finne en gruppe 

norske ungdommer 

på!) 

Emma fra den norske 

F N - d e l e g a s j o n e n 

snakket med oss om 

FN, Det var interes-

sant å høre om job-

ben hennes, FN sin 

rolle og hvordan av-

gjørelser taes i FN. Vi 

gikk til FN bygningen som bare var en kort tur unna. Da vi gikk 

igjennom portene og sikkerhetskontrollen, var vi offisielt på 

internasjonal jord. Vår rundtur på FN bygget kunne begynne. 

Da vi var ferdige, gikk vi alle ned til Broadway, og passerte Em-

pire State Building på veien. Snart ventet vi utenfor Minskoff 

teatret for å se Lion King. 

Marianne Olsen og Eivind Tørstad: 

Lørdag begynte vi dagen med frokost på sjømannskirken, og 

øving til søndagens gudstje-

neste. Vi gikk ned til World 

Trade Center stasjon, og 

fortsatte forbi området 

rundt Zero memorial til St. 

Paul’s Chapel, den eneste 

bygningen i området som 

var urørt av eksplosjonen 

den 11. september, og hvor 

redningsarbeiderne og fri-

villige gikk for hvile under 

opprydningsarbeidet.  

Så var vi på Wall Street med 

litt guiding. Vi tok fergen ut Løsning på oppgavene kommer i neste nummer! 

2 4           

          6 

6   5 8      

 9    1 6 2 3 

           4 

  5    2 9   1   

  8  1   5     

4         3  9 

5 7   3  2   

Vanskelig Sudoku  

Konfirmantgjengen foran FN-bygget i New York. 
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Houston Museum of Natural Science  

Dinosaurene kom-

mer! I den splitter 

nye "Hall of Pale-

ontology" stilles 

det ut en kjeve fra 

en Megalodon, en 

diger hai som lev-

de for 5,3 til 1,8 

millioner år siden. 

Megalodon hadde 

tenner som er blant de største noensinne, over 18 cm lange, og 

den skal ha kunnet bli så lang som 20 meter og over 100 tonn. 

Skjelettet på en megalodon var brusk, det er derfor umulig å 

finne komplette rester av disse dyrene.  

Megalodons tenner derimot er meget vanlige og kan finnes i alle 

verdenshav, noe som tyder på at haien fantes over hele verden. 

Megalodon kunne bite med det hittil sterkeste bittet i dyrerikets 

historie. Kjeven som stilles ut, spenner over 3,7 meter. Utstil-

lingen åpner 2.juni.  

 

 

Helt Texas 

dent i Schlumberger overseas, verdens største oljeservicesel-

skap. Dominique var arving til Schlumberger-formuen. 

Kapellet har et rolig og meditativt miljø inspirert av de fjorten 

store, mørke lerretene på veggen av den russiskfødte ameri-

kanske maleren Mark Rothko (1903-1970). Interiøret fungerer 

ikke bare som kapell, men også som en viktig moderne kunst-

verk. Formen av bygningen, en åttekantinnskrevet i en gresk 

kors, og utformingen av kapellet ble i stor grad påvirket av 

kunstneren. Rothko Chapel er en selvstendig institusjon, et hel-

lig sted som er åpent hver dag. Kapellet tar imot over 60.000 

besøkende hvert år, folk fra alle religioner og verdensdeler kom-

mer for å nyte roen og stillheten her. Kapellet er åpent for alle, 

og tilhører ingen. 

I 2001 ble kapellet oppført i det nasjonale registeret over histo-

riske steder, og det før institusjonen var femti år gammel. In-

timt og fredfylt sted midt i hjertet av USAs fjerde største by. 

Inngang er gratis, men det står krukker fremme hvor man kan 

legge penger hvis man ønsker å bidra.  

Children´s Museum of Houston  

(http://www.cmhouston.org/ 

Kåret av flere til 

USAs beste bar-

nemuseum. Mu-

seet tilbyr en rek-

ke utstillinger 

fullstappet med 

aktiviteter og 

moro for barna. 

Minner litt om 

Teknisk Museum 

i Oslo, hvor barna 

kan utforske, klatre og trykke på alskens knapper. Grunnlagt i 

1980, og har årlig 850.000 besøkende. Perfekt en regnværsdag 

eller varm sommerdag hvor man ikke kan være ute. Innegjerdet 

område for de minste barna, svært mange ansatte som følger 

med og rydder. Inneholder en egen by som barna styrer selv. 

"Kidtropolis" speiler en ekte by, komplett med sitt eget rådhus, 

kommunale bygg, bank, marked, restaurant og veterinær-

klinikk. Barn kan 

selv velge en ordfø-

rer, og holder byen 

igang ved å ta på seg 

roller som byens 

ledere, velgere, ar-

beidere, shoppere og 

bedriftseiere.  

Andre museum verdt et besøk:  

Bayou Bend 

Stort herskapshus med flott park. Har en stor samling av ameri-

kanske møbler og dekorativ kunst 

Rienzi  

Mansion og enorm eiendom i River Oaks. Samlingen består 

blant annet av Europeisk dekorativ kunst og porselen.  

Sculpture Garden 

Passasje mellom hovedbygningen og Glassel. Rundt 30 skulptu-

rer av betydlige kunstnere 

The Museum of Contemporary Art 

 Viser samtidskunst/moderne kunst 

Kunst som fortrinnsvis er nylig skapt 

The Menill Collection 

Samtidskunst for det meste 

Contemporart Arts Museum Houston 

Houston Zoo 

Rice University Art Gallery 
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Babin’s  

Ut å spise 
Skrevet av: Per Bergstøl og Terje Odden 

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. 

Selv om mangfoldet av restauran-

ter og spisesteder i Houston og 

omegn er stort, er det likevel ing-

en tvil om at de store restaurant-

kjedene kontrollerer sin del – og vel så det. De aller fleste av de 

store, nasjonale hurtigmatkjedene er godt representert, og det 

samme gjelder A4-kjedene som Chili’s, TGF Fridays, Applebees, 

Cracker Barrel etc. Slik sett vil de fleste som flytter til Houston 

fra andre steder i USA raskt kunne føle seg hjemme, også rent 

kulinarisk. 

Og så har vi de store, lokale restaurantkjedene, da.  Pappas 

Brothers er kjent for de fleste av oss, med restauranter i de fles-

te sjangere og prisklasser.  Muligens litt mindre kjent for 

mange, men like fullt en av de største aktørene på serverings-

markedet, er Landry’s.  

Landry’s er eierselskapet til en rekke restauranter – faktisk så-

pass mange at vi ville måtte bruke adskillige årganger av Texas-

Nytt  hvis vi ønsket å anmelde alle sammen. Hundrevis av res-

tauranter i et flertall av USAs stater er tydeligvis god butikk,  og 

restaurantene i Landry-imperiet dekker hele midtre og øvre del 

av spekteret – fra top notch steakhouses som Morton’s og Vic 

and Anthony’s, til enklere og rimeligere «hverdagsrestauranter» 

som Grotto og Willie G’s.    

Denne gangen besøkte vi Babin’s.  Tre restauranter i Houston, 

med plassering som skulle være overkommelig for de fleste av 

nordmennene her borte: Katy, The Woodlands og Willowbrook. 

Vi besøkte restauranten vis a vis Willowbrook Mall en mandag 

kveld. Ankom midt i den travleste middagstiden, og lurte et 

øyeblikk på om restauranten var stengt.  Parkeringsplassen var 

nesten tom.  Ikke bra. 

Inne fikk vi bekreftet at «nei, det er ikke veldig travelt her – det 

har vært stille siden faste». Med andre ord: ikke noe problem 

med å få bord. Servitøren var raskt på pletten og lirte av seg hele 

leksa om drikke og specials.  

Menyen er typisk New Orleans-inspirert, og de reklamerer med 

at det aller meste av råvarer er hentet fra Mexicogulfen.  Vi har 

aldri opplevd dårlig kvalitet på maten som har vært servert på 

Babin’s. 

La oss like gjerne starte med å anbefale Babin’s gumbo.  File 

gumbo, laget på ekte New Orleans-vis, kokt i timevis til en 

smaksrik rett som man absolutt bør prøve. 

Vi delte også en forrett med crawfish 

cakes.  Tre krepsekaker med en krydret 

topping var både plenty til to og veldig 

godt. Så godt at jeg faktisk ville vurdert 

det som hovedrett en annen gang... 

Til hovedrett bestilte begge fisk, og den-

ne kvelden holdt vi oss begge til kaldtvannsvarianter.  Terje 

hadde kveite (hallibut) med dirty rice, asparges og en raus por-

sjon med Pontchar-

train topping. Per 

bestilte grillet lange 

(ling) med asparges 

og creole vegetables. 

( Sistnevnte viste seg 

å være grønne bønner 

med en anelse løk 

oppi). 

Kveita var nok ikke tilberedt helt etter boka, for den var en anel-

se tørr.  Langen var upåklagelig tilberedt og god på smak. Ba-

bin’s er rause med smør og saus – men det visste vi fra før.   

Dessert: vi testet nylagede beignets. Terje er eksperten og kunne 

slå fast at det er langt fra Houston til New Orleans. De var helt 

greie, men kanskje ikke særlig mer. 

Prisen for herligheten var litt over middels. Kanskje litt i over-

kant ut fra hva man ellers kan finne i Houston i samme prisleie. 

Konklusjon: vil man ha riktig god New Orleans-mat anbefaler vi 

noen timers kjøretur østover på I-10. Vi skal heller komme til-

bake med noen konkrete anbefalinger fra The Big Easy ved en 

senere anledning. 

www.babinsseafood.com 

KATY 

21851 Katy Freeway 

Katy, Tx 77450 

Phone: 281.829.9200 

Sunday – Thursday: 11am – 10pm  

Friday – Saturday: 11am – 11pm 

 

WILLOWBROOK  

17485 Tomball Pkwy  

Houston, TX 77064  

Phone: (281) 477-9300  

Sunday – Thursday: 11am – 9:30pm  

Friday – Saturday: 11am – 11pm 

 

WOODLANDS  

19529 IH 45  

Shenandoah, TX 77385  

Phone: (281) 296-8829  

Sunday – Thursday: 11am – 9:30pm  

Friday – Saturday: 11am – 11pm 
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Åsulv Tveit (29 år), Charlotte Knutsen (28 år) 
 - Hvorfor havnet dere i 

Houston? 

Åsulv fikk tilbud om jobb ved 

DNBs kontor i Houston. 

- Hvilke forventninger har 

dere til oppholdet?   

Vi gleder oss til å prøve noe nytt 

både jobbmessig og privat etter 

mange år i Oslo. Det blir lærerikt 

å arbeide i en annen forretnings-

kultur og det blir spennende å 

kunne dra nytte av alle mulighet-

ene vi ikke er vant med i Norge. 

 - Hva tror du dere kommer 

til å savne mest hjemmefra? 

Venner, familie og skiturene i 

marka.  

- Hvilket inntrykk hadde dere av Houston før dere kom 

hit? 

Åsulv jobbet her i en 3-måneders periode i 2009 og ble litt kjent 

med byen da. Inntrykket av Houston var derfor veldig positivt 

siden erfaringene fra det oppholdet var årsaken til at vi ønsket å 

komme tilbake. 

- Hva tror dere den største utfordring blir? 

Håper ikke det blir en stor utfordring, men er veldig spent på 

om Charlotte (siv.øk/ st.aut.revisor) finner seg en relevant jobb. 

Vi tror også at klimaet her om sommeren blir tøft siden vi er 

glade i å være utendørs. 

 Vi gleder oss til å oppleve den gode maten, den varme våren og 

å oppleve USA  som innbygger. 

- Hva tror dere den største forandring blir? 

Klimaet og den amerikanske kulturen. 

 - Hva har dere tatt med hjemmefra? 

Klær, bilder, bøker og rulleski. 

- Beskriv Houston med fem ord! 

Vennlig, klam, stor, imøtekommende og variert. 

 - Hva var noe av det første dere gjorde da dere landet i 

Houston? 

Vi flyttet inn i leiligheten, reiste til IKEA og anskaffet det mest 

nødvendige. Ventet deretter forgjeves på leveranse av sengen 

vår og sov på gulvet første natten. 

  

 Elin og Gisle Karlsen, fra Sandnes. Har barna 

Håkon (7) og Stine (4) 

- Hvorfor havnet dere i Houston?  

Gisle ble tilbudt en jobb her gjennom ConocoPhillips 

- Hvilke forventninger har dere til oppholdet? 

Vi ønsket å bryte opp hverdagen hjemme og få nye opplevelser: 

Få reist rundt å sett nye ting, bli kjent med ny kultur, utvide 

horisonten til både barn og voksne.   

- Hva tror du dere kommer til å savne mest hjemme-

fra? 

Familie, venner, hytta, sosialt kontakt, nettverk på jobb (for 

mor), det å kunne åpne vinduet og slippe inn kald og frisk luft, 

samt det å kunne gå og sykle over alt uten å være så avhengig av 

bil. 

- Hvilket inntrykk hadde dere av Houston før dere kom 

hit?  

Vi visste ikke så mye annet enn at det var varmt her og at det var 

store avstander som gjorde at en er helt avhengig av bil. 

- Hva tror dere den største utfordring blir? 

For barna er språket en utfordring til å komme seg inn i lek og 

det sosiale på skolen. For mor blir det å finne et kontaktnett og 

aktiviteter å fylle en ny hverdag med. Alle må bli vant til all kjø-

ringen.  

Vi gleder oss mest til muligheten til å reise og oppleve mye her i 

Texas og omegn. 

- Hva tror dere den største forandring blir? 

 Klimaet er en ting. Vi kommer fra Sandnes og er ikke vant til 

varmen, flere soldager på rad og så lite regn. Varmen kan bli en 

utfordring for liten og stor, men fram til nå er det bare fantas-

tisk! Det er en stor forandring for mor å bli hjemmeværende 

etter å ha hatt full jobb. Men så positivt det er å ha badebasseng 

i hagen! Stine har allerede sagt at hun ikke kan flytte tilbake til 

Norge for der har vi ikke badebasseng! Så det blir vanskelig å 

flytte fra! 

- Hva har dere tatt med hjemmefra?  

Vi tok med masse til kjøkkenet, klær selvsagt, og personlige 

pyntegjenstander som har vært kjekke å ha med for å få hjem-

mefølelsen, samt kjente og kjære leker, bøker og filmer til unge-

ne. Er veldig fornøyd med at vi tok med dyner!  

Beskriv Houston med fem ord! 

 (Denne var vanskelig!) Varmt, hyggelig, stort, og travel trafikk-

maskin.  

- Hva var noe av det første dere gjorde da dere landet i 

Houston?  

Vel fremme i huset vårt tok Gisle en taxi ned til downtown for å 

hente den ene av de to bilene vi hadde bestilt, mens Elin prøvde 

å steike noen frosne rundstykker og kunne ikke fatte hvordan en 

steikeovn på 200gr kunne være så kald! Det tok jo evigheter å få 

noen lunkne rundstykker! Det var mors første møte med Faren-

heit i praksis… :-)  

Ny i Houston  

Ny i byen 
Skrevet av: Line Jore Skår og Ingvild Fallegård 
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Stavanger-Houston-Galveston Sister City 
Stavanger-ungdom fylte Sjømannskirken søndag 25. 

mars 

Den siste sønda-

gen i mars var 

kirkerommet fylt 

til randen da del-

tagerne i ”Sta-

vanger Days in 

Texas 2012” del-

tok på gudstjenes-

te. Fra Stavanger kom ordfører Christine Sagen Helgø, 22 ledere 

og 63 ungdommer, og mange av deres amerikanske vertsfami-

lier var også til stede. Gudstjenesten ble vekselsvis holdt på 

norsk og engelsk og elever fra Stavanger kulturskole opptrådde 

med klassisk strykekvartett og gitartrio. Etter gudstjenesten 

serverte Sjømannskirken en fantastisk BBQ-lunch og de sol-

hungrige ungdommene fikk boltre seg i bassenget. Etter hvert 

ble det opptreden av rappere og rockebandet ”Wayra”, til stor 

glede for lokale nordmenn i Houston. Noen fikk også prøve seg 

som sjonglører med god instruksjon fra de to proffe ungdomme-

ne fra Stavanger og deres leder.  

”Stavanger Days in Texas 2012” er et ledd i utvekslingsprogram-

met Houston/Galveston-Stavanger Sister City Society. I 30 år 

har en delegasjon ungdom reist på besøk. I år var det Stavang-

 

Siden sist 
Tekst og foto: Vanja Støen 

ers tur til å besøke 

Texas. 

En rekke aktiviteter 

ble gjennomført i løpet 

av uken, vi nevner fri-

idrettsstevne, fotball-

kamp mot Houston 

Dynamo Academy U-

18, tennisturning besøk på The High School for Performing and 

Visual Arts og kulturforestillinger på Lamar High School og 

Grand Opera House Galveston. I tillegg var det fellesutflukter til 

George Ranch, basket-

kamp, besøk på Ocean 

Star Rig Museum og NA-

SA Space Center. 

 Den siste kvelden var det 

stor avskjedsmiddag på 

LeNotre Culinary Institu-

te, som de fem kokkelær-

lingene fra Stavanger var med på å forberede. 

Været viste seg fra sin aller beste side i Houston og Galveston, 

og både organisasjonskomité og deltagere fra Stavanger var 

veldig godt fornøyde (og litt slitne) da uken var omme!  

Lys våken - Aktivitetsdag 

Nytt gjerde på Sjømannskirken  

Michael Masters tok sitt 

Eagle Scout Project på 

sjømannskirken. Han 

har selv planlagt, bud-

sjettert, tegnet, handlet 

inn, skaffet økonomisk 

støtte, stilt med arbeids-

kraft og gjennomført 

arbeidet. Det ble et par varme lørdager og søndager - og resulta-

tet ble strålende! En hjertevarm takk til Michael!  

Miami. Etter gudstjenes-

ten var det velsmakende 

fajitas til alle, gode kaker 

og kaffe, hesteridning, 

fotball turnering, kanon-

ball og hoppeslott.  

Takk til sponsorer for 

dagen; SWEA, Vi-

kingeskolen, Danish 

American Chamber of 

Commerce og Danish 

Club of Houston. 

Stort kor når Lys våken var med. 

For en gjeng! 

Lørdag 3. mars til søndag 4. mars inntok 37 barn sjømannskir-

ken i Houston på Lys Våken. Det var god stemning, mye godt 

humør, god mat, mange spente sjeler og mange lys våkne barn 

til langt ut på natt.  

Søndag opptrådte Lys våken gjengen på gudstjeneste ute og 

sang Morning Blues. Det ble en godt besøkt Skandinavisk Akti-

vitetsdag med nesten 250 tilstede som fikk med seg en morsom 

og tankevekkende preken om kommunikasjon og språkforvir-

ring (1. mosebok 11 Babels tårn) av Olof Olsson, svensk prest i 
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Frontier Camp 5.-7. oktober 2012 

Skrevet av: Ingvild Fallegård 

 

Info 

Sjømannskirken inviterer til Familieweekend på Frontier Camp 

– og det vil du ikke gå glipp av! 

Velkommen til tre dager med flotte, kreative og annerledes 

utendørs aktiviteter for barna. Vi nevner: Hesteridning, vannski

-kjøring i basseng, bademuligheter og båt, pil og bue skyting, 

sling-bane og mye mer. Det er egne instruktører til å ta seg av 

barna på noen av aktivitetene og vi inviterer derfor de voksne til 

 

samtale mens barna har det gøy ute. Tema for samtalen er: 

«Livet ute i verden – familieliv; gleder og utfordringer vi møter 

som utestasjonerte» Vi spiser måltider sammen og har kvelds-

program for hele familien, bl.a. hayride og bål-kos. Har du be-

søk i forbindelse med høstferien? Dette fungerer for flere enn de 

som bor i Houston, inviterer besøket med deg. Hjemmeside: 

http://www.frontiercamp.org/ 

Bostandard: Frontier Camp drives som et 

leir tilbud for barn og unge og bostandarden 

er deretter. Hytter med overnatting i køyer 

med plass til mer enn 10 i hver hytte. Veldig 

enkel standard, men alle har tilgang på toa-

lett og dusj på hytta si. Blir vi mange kan det 

være noen familier bor sammen, ellers får 

hver familie sin egen hytte. Ta med sovepo-

se.  

Vi har maks 50 plasser, så først til mølla gjel-

der! Send mail til houston@sjomanns-

kirken.no og meld din interesse!  

Priser:  

Alle over 8 år:  $ 110 
Barn 3-7 år:  $ 59                                                                                                      
Under 2:  Gratis  

Mat og alle aktiviteter er da inkludert.  

Fra 11. juni til og med 19. august gjelder følgende åpningstider 

på Sjømannskirken: 

Sommeråpent hver lørdag og søndag fra kl. 10-16.                                                                                                                    

Vil du holde deg i form i sommervarmen? Møt opp til fotball 

hver lørdag kl. 10. Det serveres tradisjonen tro vafler, kaffe og 

grøt hver lørdag. Grøten er klar ca. kl. 13.  

Hver søndag i sommer er det gudstjeneste og det serveres kirke-

kaffe etterpå.  

Bassenget kan også brukes - husk foreldre er ansvarlige for bar-

na.  

Vi tar gjerne i mot besøk utenom åpningstid – ring kirkens tele-

fon 281 998 8366 eller send  oss en mail  for  å høre at det er 

folk på huset. Her er du velkommen til å handle i butikken eller 

ta en kopp kaffe, en vaffel og en god prat.  

Ønsker noen dåp eller vigsel, eller kontakt med prest i forbin-

delse med sykdom, dødsfall eller begravelse – ta kontakt med 

Sjømannskirken på mail eller telefon, eller direkte til prest: 

832 279 7555. 

Sommer 2012 på Sjømannskirken 
St. Hans feiring blir fredag 22. juni kl. 19. Meny: rømmegrøt 

og spekemat, lett program og musikk.  

Olsok markeres på gudstjenesten søndag 29. juli kl. 11 og det 

blir BBQ til lunsj.  

Båter i havnene i Houston og Galveston 

besøkes som vanlig i sommer.  

Sommervikarer 

Vi er heldig og får tidligere sjømanns-

prest i London,  Hallvard Olavson Mos-

døl som prestevikar i juli måned. Han vil 

være i Houston 

sammen med 

sin familie og 

ha de fire første gudstjenestene i juli.  

Jan Tommy Fosse, sjømannsprest i 

Houston fra 2005-2009, er tilbake i 

byen med familien på besøk og han vil 

være prest på gudstjenesten 29. juli 

og 5. august.  
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Barnas side 
Bidrag til barnesiden! 

Vi  ønsker flere tegninger og vitser til 

neste nummer av Texas Nytt! Du kan 

også lage oppgaver, gåter, osv. som vi 

kan bruke. Send dem på epost til  

houston@sjomannskirken.no, eller ta 

dem med neste gang du er på kirken! 

Bidrag fra Line Jore Skår 

Løsning på oppgavene kommer i neste nummer! 

Hentet fra Gutteboka (Spektrum Forlag ISBN 978-82-7822-573-8) 

Gjengitt med velvillig tillatelse fra Spektrum Forlag 

 6   4   8  1   

     5 3 1  4  

9   4   2 5 3 8 

1 3 6 9       5 

  2   3 4    

   9  5 7 3  6 

2 4    1 5  6  

 7 3     5 4 

              3 

Lett Sudoku  
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Livet etter Texas 
Birthe Grønås i samtale med Ing-

vild Fallegård. 

Når bodde du i Houston? 

Fra august 2005 til juni 2011 – Kontrak-

ten var på to år, men jeg sa ett år, max 

to. Det ble seks år og det er ikke utenke-

lig for oss å reise ut igjen. 

Hva brakte deg hit? 

Min mann Tore jobbet i Hydro i Bergen, 

og det dukket opp en stilling i Houston 

som han søkte og fikk. Vi hadde snakket 

om at vi ønsket å flytte ut, men ikke 

konkret om Houston. 

Når du tenker tilbake – hva sitter 

sterkest igjen som minner fra 

Houston-tiden? 

Det er mye. Vi har knyttet mange gode 

og nære vennskap med både nordmenn og familier fra andre 

nasjonaliteter. I begynnelsen hadde vi mest kontakt med nord-

menn, men gjennom barna og skolen fikk vi flere vennskap med 

andre også, som har betydd mye for oss. Sykkel- og løpeturer i 

parken i nydelig vær, og møte med blide og hyggelige amerika-

nere er fine minner. 

Sjømannskirken har vært viktig i alle årene vi bodde i Houston. 

Barna trivdes fra dag én på kirken, og vi fikk venner der. Vi var 

aktive der hele perioden – og det ble mer enn et treffsted, det 

ble et menighetsfellesskap vi satte veldig høyt. 

Vi merker det på barna at de føler seg hjemme i Sjømannskir-

ken. Da vi var i New York og San Francisco var det en selvfølge 

for barna å stikke innom Sjømannskirken og spise vafler - der 

føler de seg hjemme! Før vi reiste på påskeferie til Houston nå i 

2012 spurte vi barna hva de ville gjøre i Houston. Noe av det 

første de sa var at de ville på sjømannskirken, men også besøke 

skole og venner. 

Kan du si noe om flytteprosessen fra Houston til Nor-

ge, hvordan var den overgangen for familien? 

Det var på mange måter en dramatisk avskjed. Det føltes for 

barna definitivt å ta farvel med venner i Houston. Selv om vi 

alltid har snakket om at vi skulle hjem til Norge, så ble det vel-

dig alvorlig når avreisen nærmet seg. Vi kom til sommer i Ber-

gen, og det å treffe familie og venner igjen betydde mye. I tillegg 

ble vi møtt av venner fra Houston når vi landet på Flesland. 

Dette gledet alle! 

Fordi vi kom til Norge om sommeren fikk vi en glidende over-

gang fra at Norge var «sommerferie-landet» til at Norge nå er 

hverdag. Likevel ble høsten jammen tøff, både våt og kald. Bar-

 
Tilbake-

blikk 

na sjekket www.yr.no for å sjekke om 

de kunne gå med åpne sko eller ikke. 

De var fortvilte etter skoleturer hvor de 

kom hjem søkk våte. Arne på 10 år ut-

trykte etter en skoletur at «neste tur vil 

jeg ha på meg tørrdrakt» mens han 

tømte gummistøvler for vann og søle.  

Det overrasket oss voksne litt hvor tøft 

klimaet i Norge ble for barna, det var 

rett og slett en stor overgang. Også vi 

voksne kan kjenne at været gjør noe 

med oss. En våt og kald vinter i Bergen 

har gjort at vi mange ganger har lengtet 

tilbake til varmen i Houston. 

Hele perioden i Houston har vi holdt 

god kontakt med noen venner og fami-

lie i Norge. Vi følte at vi hadde noen å 

komme hjem til og det har vært viktig 

nå. Barna hadde store forventninger til 

å få nye norske venner, de var jo ett, tre og fem når vi reiste fra 

Norge, så de kommer jo hjem igjen som amerikanere. Barna har 

så absolutt hatt et kultursjokk ved skolestart i høst. De har måt-

tet lære seg hvordan man leker sammen, og de sosiale reglene 

eller kodene i en norsk venn/venninne setting. 

Hva savner du mest med å bo i Houston? 

I tillegg til venner, selvsagt klima, vær og “the convenient way of 

living”. Masse tid til familien, selv med en mann som jobbet 

mye, er det det som sitter igjen – Houston oppholdet har gjort 

godt for familien! 

For oss har det vært en morsom opplevelse å komme igjen og 

treffe folk som får høre at vi har bodd i Houston. Folk spør ofte 

om vi har vært i sjømannskirken der – og på den måten har vi 

truffet så mange nordmenn som har en tilhørighet til sjømanns-

kirken, både i Houston og andre steder rundt i verden. Jeg mer-

ker nå at Sjømannskirken betyr mye for nordmenn. 

Har du noen tips til nordmenn i utlandet? 

Jeg underviste barna våre i norsk, samfunnsfag og RLE, og det 

siste året gikk de på Globalskolen (nettbasert undervisning). 

Når de nå har kommet hjem til norsk skole er jeg veldig glad for 

at barna har jobbet litt med de norske skolefagene undervegs. 

Vi hadde en god dialog med skolen før skolestart, og gjennom 

hele dette første skoleåret. Det er viktig for oppstarten, mener 

jeg.  

Barna har fått rike erfaringer og et utvidet perspektiv på livet 

gjennom et langt utenlandsopphold med mange reiseopplevel-

ser, møte med mennesker og ulike land og kulturer. 

Skrevet av: Ingvild Fallegård 


