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Det var meldt «Severe Weather Warning», men jeg visste jo 

ikke hva det var for noe… Joda, etter over to år i byen har jeg 

hørt historier om kraftig regnskyll, og jeg har sett tallene på 

stolpene ved nedkjørsler fra hovedveiene i Houston, men jeg 

hadde jo ikke grepet poenget! 

Så jeg la ut på tur mandag 9. januar (jeg skulle jo på redaksjons-

møte i Texas Nytt-komiteen), i Hyundai Entourage 7-seter og 

var attpåtil så eplekjekk at jeg pratet i telefon med en venninne i 

Norge halvveis inn på I-45 mot Downtown. Men så måtte jeg 

legge på og konsentrere meg fullt og helt om kjøringen. For det 

regnet! I bøtter og spann og alt jeg så var de hvite skillelinjene 

mellom kjørefeltene.  

Jeg trodde ikke det var mulig at det kunne regne så mye på så 

kort tid! Da jeg endelig var framme ved rett adresse var jeg 

ganske betenkt. Jeg var lettet over at bilen fortsatt kjørte, siden 

det jo var vann absolutt overalt og søppelposene som var satt ut 

for å bli hentet, svømte fritt rundt i sjøen som skjulte gate, for-

tau, kanter og steiner.  

Jeg parkerte, og hoppet over til passasjersetet for å kunne treffe 

fortauet når jeg landet i vannbadet. Men i det jeg åpnet døren 

forstod jeg bare at her kan jeg ikke stå parkert, vannet var jo 

millimeter fra å renne rett inn i bilen! Fortumlet kjørte jeg vide-

re, og tenkte jeg får vrenge bilen opp på en fortauskant og sette 

den fra meg der. Som tenkt så gjort. Men en forbipasserende 

skuelysten kar som var ute og gikk, anbefalte meg på det ster-

keste å sette bilen enda høyere opp, altså opp i hagen til en to-

talt fremmed person. Ja, ja, krise er krise og regn er regn, jeg 

rev opp gress og parkerte bilen, mildt sagt på halv tolv. Og kom 

meg ut.  

På turen over til riktig side 

av gaten rakk vannet meg til 

rett under knærne på det 

høyeste…  

Jeg kunne nå sagt ganske 

mye om det å bli tatt godt i 

mot når man har kommet 

opp i en tåpelig, kjedelig og 

litt skremmende situasjon. 

Betydningen av å få varm 

kaffe og et pledd å legge over 

seg. For mange er det det 

som er det viktigste med Sjø-

mannskirken. Denne gangen var det sjømannskirken som ble 

tatt i mot slik av andre. Og det er betegnende på livet i Houston.  

I en stor by, millionby, med flere tusen nordmenn, åpner folk 

hus og hjem for sosialt samvær, barnekor, ungdomsklubb og 

gudstjeneste, og altså for regnvåte sjømannsprester på ville vei-

er…  

Lytt til erfarne fjellfolk 

 
Tanker i 

tiden 

Gjestfriheten er stor! Og muligheten til å drive sjømannskirke 

her, blant nordmenn som bor spredt over store geografiske om-

råder, er mange. Les mer om det på side 13.  

Så har vi nordboere kanskje lært noe om amerikansk gjestfrihet 

og vennlighet? Denne mailen fikk jeg dagen etter, etter å ha lagt 

igjen visittkort og en forklaring på gjørmen i hagen til en tilfel-

dig mann i Rice-området:  

«Dear Rev. Fallegard, 

I received your note regarding parking in my yard yesterday. I 

believe it had been a stressful day for each and every road trave-

ler who had to drive through the heavy storm and high water in 

the roads. You should not worry about repairing my yard. It is 

important to hear that you are safe and I am glad that my hill 

lawn served as such a safety spot. I appreciate your honesty. 

Have a good day. 

Sincerely, 

Bob R.” 

Det betyr utrolig mye å bli godt møtt når man har kommet litt 

skjevt ut i utgangspunktet…  

Vel, det ble møte i Texas Nytt redaksjonen; tre tilstede og en på 

Skype (det var et meget klokt valg denne dagen), og i dette bla-

det kan du lese resultatet.  

Så hva lærte jeg?  

 Lytt til «erfarne fjellfolk», de fins selv i Texas. 

 Med «Severe Weather Warning» menes «Severe Weather 

Warning». 

 Ingen ting er så viktig at det ikke kan gjøres senere. 

 Snille amerikanere lar meg parkere i hagen deres når det er 

skikkelig krise. 

 Snille nordmenn steller pent med andre nordmenn når det 

trengs.  

God vår!  

Ingvild  

Skrevet av: Ingvild Fallegård 

Sjømannsprest på ville veier! 
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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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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 

Per Gunnar Danielsen 
Vikar fram til påske 
Telefon: +1 281 998 8366  
 

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 mai 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, Ragne Riise, Line Jore Skår og   

Terje  Odden. 

Forsidebilde: Kunstneren Christina Roos 

ser igjennom en av bøkene hun har illu-

strert for Mari Maurstad, som hun fort-

satt har kontakt med.  

mailto:anne-brith@nacchouston.org
http://www.nacchouston.org
mailto:xx@sjomannskirken.no
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Skrevet av: Wenche Flinder 

Nedi vester soli glader  

Min salme 

 

  

Wenche Hole Flinder kom til Houston fra Oslo i  2005 , 

sammen med mannen  Herman og  barna  Caspar, Ca-

roline og Maiken. 

Planen var å være her i ca. 3 måneder, men det ble fort 

litt endring da de  fant ut at lille  Mille var på vei! 

Etterhvert trivdes hele familien meget godt og etter 

ønske fra Oslokontoret,   ble det  besluttet at Herman 

skulle fortsette å drive kontoret for Fearnley Offshore 

her i Houston. Noe familien ikke har angret på! 

Hjemme i Norge  jobbet Wenche  i klesbransjen før hun 

fikk barna. På grunn av mye reising i jobben valgte 

Wenche å være hjemme med barna da de kom til ver-

den.  Det fineste med å bo i Houston i følge Wenche er  

samholdet de har i familien, det varme klimaet og å få  

oppleve det amerikanske samfunnet på godt og vondt!  

Favorittstedet når familien er på Norgesferie er Sandø, 

deres kjære etterlengtete øy som ligger ved Hvasser i 

Tjøme kommune. 

Mine tanker går rett til barndommen og til bestemor og beste-

far. De sang alltid. De sang når de arbeidet, stelte med dyrene 

sine i fjøset, eller til oss barnebarn. 

Enten så fant bestefar opp tøysesanger til meg eller så sang han 

salmer. Sangene var alltid på nynorsk. Hver sommerferie, nes-

ten hver jul og alltid i påsken var vi på Nord-Vestlandet, på be-

søk hos bestemor og bestefar.  

De bodde på en øy ytterst i havgapet og der kunne det til tider 

blåse helt forferdelig. For oss bybarna var det kjempeskummelt 

når det ulte og blåste sterk vind ute. Noen ganger skummet det 

helt hvitt av bølgene og havspruten slo utover markene. Havet 

traff også noen ganger de smårutete vinduene og grenene fra 

trærne pisket og slo på hustakene. 

Huset hadde tre etasjer. Soverommene var helt på toppen og 

toalettene helt nede i mørkekjelleren, rett ved siden av potet-

kjelleren og snekkerboden. Altså en veldig kontrast til vårt liv 

her i Houston. 

Hver kveld sang bestefar salmer for meg når vi skulle legge oss. 

Den beste tiden i døgnet! Store, sterke bestefar som hadde den 

spennende tatoveringen på armen sang høyt: 

  
KJÆRE JESUS LAT MEG SOVA 
UNDER ENGLEVAKT I STOVA 
VÆR MI SOL OM NATTI DU. 
NÅR SO SISTE DAGEN DALAR 
LYFT MEG OPP I DINE SALAR 
LED MEG UNDER STJERNEBRU. 
  

"Du trenger aldri å være redd for noen ting og i alle fall ikke for 

mørket", sa bestefar. 

''Det er alltid noen over oss som passer på, og er det likevel noe 

som føles skummelt er det jo bare å synge litt". 

Bestefar sine trygge ord har jeg båret med meg bestandig, som 

en stor skatt! Jeg kan per dags dato ikke huske at jeg noen gang 

har vært mørkeredd. 

Det var jo i så fall bare å tenke på den trygge gode stemmen og 

salmen til bestefar. 

Texas Nytt har gjort litt research, og salmen som Wenche siterer 

er sannsynligvis andre vers av nr. 821 i salmeboka: Nedi vester 

soli glader av Anders Hovden. Hennes bestefar hadde nok tatt 

seg litt kunstnerisk frihet i gjengivelse av salmeverset, noe som 

ofte skjer ved muntlig overføring! Til høyre har vi gjengitt begge 

vers slik de står i salmeboka i dag. 

Ned i vester soli glader,  

Takk for dagen, Gud og Fader,   

Gjev oss vern til natti no!   

Takk for mat og takk for klede,   

takk for arbeidskraft og glede,   

gjev oss hjartefred og ro!   

   

Gud og Fader, lat oss sova   

under englevakt i stova,   

ver vår sol om natti, du!   

Når så siste dagen dalar,   

lyft oss opp i dine salar,   

lei oss over stjernebru!   
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Suksessterte og Sjokoladekake 

Skrevet av: Kari Aadland-Tappel 

Heisan! Nå har jeg vært så heldig og fått leke "sånn derre hus-

mor" siden november.  Dermed har jeg også fått det ærefulle 

oppdrag å skrive dette nummerets husmorside.  

Det finnes fryktelig mye godt å spise. Noe til hverdags, annet til 

fest. Til hverdags tenker en gjerne noe av det sunnere slaget. 

Men er det fest, ja da er det nettopp det det skal være. Da sparer 

vi hverken på smør eller sukker. Vi springer heller en ekstra 

mil... 

Det har blitt bakt noen kaker her på kirken! Mye godt, og noe 

ekstra godt. Bak disse godsakene ligger det selvfølgelig bra opp-

skrifter. Gode oppskrifter skal deles, hemmeligholdelse er bare 

feigt. 

 Her kommer to utrolig gode kaker: 

SUKSESSTERTE  

Bunn: 

5 eggehviter 

200 gram melis 

1 ts bakepulver 

250 gram mandler 

Mal mandlene, gjerne i hurtigmikser. Bland inn siktet melis og 

bakepulver. Pisk eggehvitene nesten helt stive, og vend dem inn 

det tørre.  Ha dette over i en smurt kakeform. Stekes ved        

345 °F / 175 °C i 35-40 minutter.  

Gul krem: 

1 dl kremfløte 

125 gram sukker 

1 ts vaniljesukker 

5 eggeplommer 

En liten klype salt 

150 gram smør  

Ha fløte, sukker, vaniljesukker, salt og eggeplommer i en tykk-

bunnet gryte. Kok opp over svak varme. Bruk spiralvisp og rør 

hele tiden. Vær tålmodig, det tar gjerne 15 minutter før det ko-

ker. Senk temperaturen til minimum, og rør til kremen har tyk-

net. Ta kjelen av plata og rør inn smør, kuttet i terninger.  Av-

kjøl, og bre over mandelbunnen. 

 

Husmors 

side 

SJOKOLADEKAKE/ STING-KAKEN: 

Dette er en bestselger fra Stingkaféen i Stavanger: 

Bunn: 

4 egg 

200 gram sukker 

135 gram smør 

100 gram kokesjokolade 

135 gram hvetemel 

2 ts bakepulver 

1 ts vaniljesukker 

Egg og sukker piskes til eggedosis. Smelt smøret og sjokoladen. 

Avkjøl sjokoladesmøret litt og bland sammen med eggedosisen. 

Rør deretter inn alt det tørre. Stekes i smurt rund form ved    

345 °F/ 175 °C i ca. 45 minutter.     

Sjokoladekrem: 

100 gram kokesjokolade 

4 egg  

2 dl kremfløte 

200 gram sukker 

2 ts vaniljesukker 

200 gram smør 

Bland sammen sjokolade, egg, fløte sukker og vaniljesukker i en 

gryte. La dette koke opp og rør godt. Ta gryten av plata, og rør 

inn smøret. Avkjøl kremen og la den stå i kjøleskapet over nat-

ten. Dagen etter piskes kremen godt opp med mikser. Del kaken 

i to. Fyll kaken med noe av kremen, resten smøres oppå kaken. 

Tips: Dynk gjerne bunnene med kaffe eller god appelsinjuice.  

Er en i virkelig godt humør, kan en dynke med kaffelikør eller 

litt konjakk.      
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Tektst og foto: Heidi Nesttun Sunde  

 

Christina Roos er svensk keramiker, illustratør og høgskolelek-

tor, med atelier i Houston og Gøteborgs skjærgård. Hun henter 

inspirasjon fra hverdagslivet og oppdragene er mange, men det 

er også utfordringene. 

Den fjernstyrte porten glir lydløst opp i Downtown Houston en 

tidlig morgenstund. Den lave bygningen, kledd i bølgeblikk, lig-

ger ensom midt i innhegningen. En gang var den lyseblå. Nå er 

den falmet av Texas-solens nådeløse stråler. Området flommer av 

narkotika, kriminalitet og løshunder. Gjennom stålgjerder toppet 

med piggtrådspiraler ligger sentrum. Bare et steinkast unna 

strekker høyhusene seg mot himmelen som soldater på geledd. 

Med sine skinnende fasader av glass og granitt står de som rak-

ryggede bevis på oljeindustriens gullalder. Her ligger Christinas 

atelier! 

Veivalg  

Christina Roos er i medvind. 80-tallet er på hell. Hun har akku-

rat fullført Kunsthøgskolen i Oslo, og illustrerer bøker for nors-

ke forfattere. Mari Maurstad, Erling Kittilsen og Knut Faldbak-

ken er bare noen av dem hun tegner for. Christina jobber døgnet 

rundt. Helg som hverdag. Hun blir utnevnt til årets illustratør i 

Norge. Det tar helt av.  

Hun elsker jobben sin, og har ikke innsett konsekvensene av 

livet hun lever. I kjølvannet av maratonjobbingen følger kjendi-

seri og bilder i ”Hänt i Veckan”, noe som ikke passer henne. 

Hun liker ikke å kle av seg for offentligheten. Christina bryter 

opp og flytter til Göteborg i 1993.  

Her jobber hun som kunstlærer og med keramikk, som er ho-

vedfaget hennes fra Kunsthøgskolen.  

-Jeg jobbet også som designer for Mique og Lagerhaus. I tillegg 

startet jeg kunsthåndverksbutikken Silur sammen med søsteren 

min, billedkunstneren Helena Roos, forteller Christina. 

Christina og Bo flytter så tilbake til Norge, til Nesodden denne 

gang, og de får sønnen Olle, som i dag er 13 år. I 1998 flytter de 

til Calgary, Canada, og blir der i tre år. Denne perioden benytter 

Christina til å studere foto og illustrasjon, samtidig som hun 

jobber med keramikk, for den ligger hennes hjerte nærmest 

uansett! 

Tilbake på Nesodden underviser Christina kvinner i omsorgs-

yrker i å jobbe med keramikk. 

-Flere av disse damene jobber faktisk med keramikk i dag, noe 

jeg synes er “jättespännande”, utbryter Christina. 

I 2003 ankommer lille Lina fra Kina, et nytt og livlig tilskudd til 

familien. Allerede året etter flytter de til tilbake til Gøteborg. 

Det blir starten på pendlerperiode nummer fem, idet Bo jobber 

for Norsk Hydro i Oslo. 

Etter at Olle kom til verden får Christina problemer med arme-

ne. De blir numne. De blir vonde. Hun mister gradvis følelsen i 

hendene år for år. Christina har fått karpaltunnelsyndrom, hvor 

nervene blir klemt sammen i håndleddene. Om nettene ligger 

hun med skinner helt opp til overarmene. Hun er mye alene på 

Ockerö utenfor Göteborg, for mannen jobber i Oslo. Christina 

klarer til slutt ikke å skjære seg en brødskive. Skal hun åpne en 

vannkran må hun bruke skiftenøkkel. Houston Wrist & Hand 

Center blir redningen. Legen der har aldri sett så ødelagte hen-

der. Håndflatene er helt uten muskler. Flate og hvite som papir-

ark. Allerede påfølgende uke blir hun operert. En ny operasjon 

måneden deretter, så følger flere måneders opptrening på Me-

morial Hermann Hospital.  

Hukommelse 

Da hun blir frisk igjen, leier Christina et studio i den nedlagte 

stålfabrikken til Blumenthal Sheet Metal. Rundt 200 kunstnere 

holder til i forskjellige bygninger på området, som kalles The 

Warehouse District i Houston. Gamle kraner med rustne kjet-

tinger er festet oppunder taket og ripete metallskilt med påbud 

om å bruke beskyttelsesbriller er spikret opp her og der. Det 

ligger mye historie i veggene. 

Overalt i atelieret står leirfigurer. Grå figurer. Fargerike figurer. 

På hyller og bord. De lyser mot deg fra alle kanter. Christina 

løfter en lysegrå pakke med porselensleire ut fra pappesken. 

Klask! En 12 kilos hardstampet kladd kyles i sementgulvet. Lei-

ren gir etter og blir bløt. Den føles myk og glatt mellom fingre-

ne. Hun knar klumpen som en bolledeig, for å få partiklene lagt 

i spiral, og smeller den hardt i bordplaten så den gir etter og 

skramler mot metallbeina.  

Christina skjærer av en bit og klapper den til på dreieskiven. Må 

få den i senter. Det er viktig. Hvis hun gjør en feil nå, så kom-

Skapende kunstner på to kontinenter 

 

Portrett-

intervju 
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HiLoad—Innovative Offshore Solutions 

 

Houston Office:                                          

Remora Inc.  

15995 N Barkers Landing  

Houston, TX 77079                                

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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 mer den tilbake under brenningen, selv om hun retter den opp. 

Porselenet har hukommelse. Leiren husker nemlig hvordan den 

var! Dreieskiven går rundt og rundt, som en malende katt. 

Christina dypper hånden i den blå plastbøtta. Vannet klukker 

lett, som bølgeskvulp rundt bryggepælene en stille sommermor-

gen. Det kruser seg på overflaten. Hun skvetter vann på leiren 

mens hun holder rundt klumpen. Hendene glir først oppover, så 

nedover. Dreieskiven snurrer og snurrer. Hypnotiserende. ”The 

fan keeps spinning” synger Norah Jones lavmælt og smektende 

fra CD-spilleren på hylla.  

Den sorte genseren blir gråflekkete. Leire og vann renner i stri-

per nedover hendene 

hennes. Hun kniper 

leppene sammen. Dreie-

skiven spinner rundt og 

rundt. Hun bøyer seg litt 

til den ene siden, så mot 

den andre siden. Hele 

tiden i bevegelse. Hen-

dene, armene, kroppen, 

øynene og munnen. 

Skakker på hodet. Der! 

Brått flytter hun foten 

med sorte gummi-

crocks vekk fra gasspe-

dalen. Tar en stålstreng, 

skjærer sylinderen løs 

og plasserer den på bor-

det ved siden av seg.  Der står den oppmarsjert sammen med 

brødrene sine. De står der lysegrå og matte, noen rette, noen 

skakke. Tynne og skjøre, men likevel sterke. Alle har hull i top-

pen. De står der lik undrende skapninger med trillrunde, åpne 

munner, som om de spør: hva skal vi bli? 

I fjor jobbet Christina med en stor utstilling i Luleå. Det ble 

travle dager og mange figurer som måtte lages, for en hel vegg 

skulle dekkes. Tema var Lost and Found, og Christina fikk en 

hel haug med single sokker i posten fra folk i Luleå. Få måneder 

etter kunne de få se sine egne sokker innvevd i lianer, omgitt av 

porselensobjekter i knall gule, oransje og røde farger. 

På veggene henger bilder med kaniner. De er tegnet av datteren 

Lina på ni, som har en kanin til yndlingsdyr. Den har blitt mis-

tet og funnet utallige ganger, og dermed oppstod ideen til kunst-

verket, for Christina henter inspirasjon fra alt hun omgir seg 

med til daglig. 

-Barna er det beste som har hendt meg. Jeg er glad for å være en 

moden kvinne og mamma, samtidig som barna holder meg ung, 

sier Christina. 

Nå har hun sagt opp atelieret i Houston, og jobber hjemme. Det 

blir for langt å reise hver dag, for hun vil gjerne være hjemme 

når barna kommer fra skolen.  

Fremtiden 

Christina er bevisst på at barna skal kjenne seg svenske etter 

mange år i utlendighet. De har bygget seg nytt hus på Ockerö, 

og den svenske skjærgården blir neste stoppested når Houston-

oppholdet er over i løpet av 2012. De fleste sommerferiene blir 

også tilbragt her, blant venner og familie. 

-Røttene blir viktigere 

og viktigere, dess mer 

man flytter, understre-

ker hun. 

Det er halvannet år 

siden Christina ble 

frisk, og hun jobber 

igjen for fullt med det 

som ligger hennes 

hjerte nærmest: kera-

mikk. Operasjoner og 

”Hittad kärlek og tappade sockar, träds på en tråd! Eller 

hur? Lost and found, det er jo det livet handler om” sier 

Christina, som elsker kontraster.  

Christina krummer seg over   

dreieskiven 

Overalt i Christinas atelier finnes 

fargerike bilder og skulpturer 

Faktaramme 

Christina Roos, gift med Bo Søderstrøm, som er geofysiker i 

Statoil. 

2 barn: Olle 13 år og Lina 9 år. 

Bosatt i Katy, Texas, har også bodd i Norge, Danmark og Cana-

da. 

Født i Gøteborg. 

Utdannet ved Kunsthøgskolen i Oslo, som keramiker og illus-

tratør. 

Høgskolelektor. 

Utdannelse i fotografi, Alberta, Canada. 

Har mottatt en rekke utmerkelser, priser og stipendier, bl.a. fra 

Statens konstråd, Kulturrådet og Göteborgs Stad. 

Innkjøpt av Norsk kulturråd i Oslo, Statens Konstråd og Chal-

mers i Sverige. Deltatt på flere utstillinger i USA, bl.a ArtCrawl i 

Houston. 

Er representert på flere museer og offentlige institusjoner. 

Er medlem av Nääs Konsthandtverk i Alingsås, Sintra Konst-

handtverk i Haga, Göteborg, og medlem av Nk, norske kunst-

håndverkere fra 1986 og KHVC Sverige fra 2009. 

Blogg: http://christinaroos.blogspot.com 

Hjemmeside: www.christinaroos.com 

http://christinaroos.blogspot.com
http://www.christinaroos.com
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opptrening har gitt gode resultater, det eneste spor er to små arr på 

håndleddene. Hun har gode nettverk både i Norge og Sverige. Det er 

mye å gjøre. Flere utstillinger står for tur, men enkelte oppdrag har 

hun også måttet si nei til. 

I disse dager prøver hun ut mange nye prosesser. Christina mener 

det er viktig å utvikle seg hele tiden, både som kunstner og person. 

-Jeg er ikke redd for fremtiden, for jeg er trygg på meg selv og setter 

meg så høye mål at jeg ikke kan nå dem, sier Christina og smiler. 

Hun står også bak nettstedet og nyhetsbrevene for norske expats i 

Houston: www.isrid.com, som også finnes på FaceBook. 

I tillegg jobber Christina mye med fotografering og gleder seg til å ta 

nye inspirerende kurs. 

-Jeg bruker også fotooverføring på keramikk, som dekorteknikk. Det 

er så mye å lære seg, og tiden går så fort, sier hun. 

Det store målet hun nå jobber mot, er å holde en utstilling i USA før 

hun flytter hjem til Sverige. Men Christina er ikke stresset. Hun tit-

ter bare ned på hendene sine - og smiler! 

Christina benytter speil når hun arbeider    

Rodeo’n er i by’n 
Den 23. februar går avsparket for 

Houston Livestock Show and Rodeo 

2012 med det verdens berømte 

World Championship BBQ Contest. 

En drøm for de som liker å grille, 

eller som liker å smake på mye for-

skjellig grillet mat. Selve Houston 

Rodeo med alle utstillingene, kon-

kurransene og konsertene starter den 

28 februar og varer i 19 dager til 18 

mars. Bor man i Houston området er 

dette virkelig noe man bør få med 

seg. Over to millioner mennesker 

besøkte Houston Rodeo i fjor.  

Houston Rodeo har en lang historie. Det første showet ble holdt 

i 1932, i 2003 flyttet arrangementet til Reliant Stadium etter 37 

år i Astrodome. 22 000 frivillige deltok under fjorårets rodeo. 

Hovedelementene på rodeoen er dyreutstillinger og konkurran-

ser,  konserter med diverse kjente artister, salg av rodeo-

relaterte ting & tang og tivoli for store og små. Som et resultat av 

aktiviteten under Houston Rodeo tildeles utdanningsstipender 

til ungdom i Texas. Pr. dato er det 2000 studenter som mottar 

stipend fra Houston Rodeo og som har muligheten til å fullføre 

collegeutdanning på mer enn 100 ulike universiteter og college i 

Texas. 

I 1970 opptrådte Elvis på Houston Livestock Show and Rodeo. I 

år kommer bl.a. Lady Antebellum, John Legend, Enrique Igle-

sias, Miranda Lambert og ZZ top.  

Rodeo-konkurransene, som “bull riding” og “ tie-down roping” 

er klassikere.  

Det kan være lurt å planlegge å være ute i god tid siden det er 

mange biler som skal parkere i området. Gode sko er også å an-

befale siden det blir mye gåing. 

Mutton Bustin’ er en populær opplevelse for 5-6 åringer. Det går 

ut på å ri (henge på) en sau til et angitt mål. Dette er så populært 

at man må søke om å få delta lang tid i forveien. Søknadsproses-

sen for dette årets Mutton Bustin’ løp er stengt, men det kan 

være noe å notere seg dersom man har barn i den rette alderen.  

Kids Country er også et flott sted å ta med barna. Her skjer 

mange aktiviteter hver dag, bl.a. kamelridning, traktorkjøring, 

zoo og grise- og ponnyløp. 

Informasjon og billetter finner man på nettsiden til Houston 

Livestock Show and Rodeo, hlsr.com. 

Skrevet av: Line Jore Skår 
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Løsninger på sudoku og oppgave fra nr. 4-2011 

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  

 T O R N 

K O R N 

K O R T 

K O S T 

K A S T 

M A S T 

 

 

Ordet TORN skal for-

vandles til MAST ved 

hjelp av fire mellom-

liggende ord, men du 

har bare lov til å for-

andre en bokstav av 

gangen. De fire mel-

lomliggende ordene 

må være vanlige nors-

ke ord. 

 

 

Ordoppgave 

9 2 3 4 7 6 5 8 1 

4 8 1 5 3 9 7 2 6 

5 6 7 2 1 8 9 4 3 

7 1 5 6 4 2 3 9 8 

3 9 2 1 8 5 6 7 4 

6 4 8 7 9 3 1 5 2 

2 7 9 3 6 4 8 1 5 

1 3 4 8 5 7 2 6 9 

8 5 6 9 2 1 4 3 7 

7  5 3 2 9 1 8 4 6 

9 1 6 7 4 8 2 3 5 

2 4 8 5 6 3 7 1 9 

3 2 7 8 1 6 9 5 4 

6 9 5 4 3 7 1 8 2 

4 8 1 9 2 5 3 6 7 

5 6 9 1 8 2 4 7 3 

8 3 2 6 7 4 5 9 1 

1 7 4 3 5 9 6 2 8 

http://www.isrid.com
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Golfannonse 

 

 

SJØMANNSKIRKEN INVITERER TIL   

GOLFTURNERING 9. APRIL 2012 

Dette er en flott mulighet for bedrifter som vil ta sine kunder med ut på golfbanen og drive busi-

ness i andre omgivelser. Eller hva med en team-building dag på den private golfklubben Golfcrest 

Country Club i Pearland, sør for downtown.  Dagen avsluttes med middag med trekning og pris-

utdeling. Alle utgifter er tax-deductible og kan føres som business expense.  

 

Registrering og lunsj:         11:30 AM - 12:30 PM 

Shotgun Start:                     1:00 PM      

Format:                                 4 Man Scramble 

Gold - sponsor  $1 000 - 4 spillere *              

Silver - sponsor  $500 - 2 spillere *  

  $250 - 1 spiller, bedrift 

  $150 - 1 spiller, privat  

*  -  Alle gull- og sølvsponsorer får firmalogoen godt synlig på golfbanen. 

 

 

Bli med på en flott golfturnering som er en av sjømannskirkens viktigste                   

fundraising-aktiviteter gjennom året!  

2509 Country Club Drive 

Pearland, TX 77581 

Påmeldingsfrist 28. mars 

Max antall spillere: 132 
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Glimt fra Kirkeboken 

 
Glimt fra  

Kirkeboken 

Søndag 1. januar ble Thea Alexandra Berge Kaelin 

døpt i Sjømannskirken i Houston. Foreldre er Mar-

grethe Berge og Phillip Antony Kaelin.  

Redigert av: Terje Odden 

 

To friske damer 

Vera Nystad og Turid Veggeland be-

søkte Houston i januar, ene og alene 

for å springe Houston Maraton. To 

dager etter endt løp kom de innom 

for lunsj på kirka. Jeg spurte som seg 

hør og bør om de hadde løpt maraton 

før? Jo, kom det fram etter litt forsik-

tig latter, for Vera var dette løpet ma-

raton nr. 75 og for Turid var det løp 

nr. 77 (!)  

Vera, som er 66 år gammel, gikk likeså godt hen og vant mara-

ton i sin aldersklasse med tiden 3.40.10. 

Turid, 52 år gammel, løp på tiden 4.30.59. 

Hadde jeg brukt hatt så skulle jeg sannelig ha tatt den av meg 

for slike damer! TX Nytt gratulerer!  

Torsdag 17. november 2011 ble Stian August Øino, Kaja Celine 

Øino og Stephanie Anne Evans døpt av biskop Halvor Nord-

haug på gudstjeneste i The Woodlands. Her er de flankert av 

Sjømannsprest Eirik Aadland-Tappel (t.v.) og biskop Nord-

haug. 

Lørdag 19. november 2011 ble Cecilie og Inge André Espedal 

viet i Sjømannskirken i Houston. Her sammen med barna 

Thea (2 år) og Ine (3 mnd.).  

Gave til minne om Lars Petter Berge 

Venner av familien Berge ønsker å gi en gave til Sjømannskirken i Houston i forbindelse med at Lars Petter Berge døde i desember. 

Mange ønsker på denne måten å uttrykke sin støtte til familien i en vanskelig tid. Det er mange gode og lyse minner fra hans liv og 

på denne måten vil noe av det leve videre og glede andre.  

Tanken er: En platting, en fin benk og et tre som kan stå fint utenfor Sjømannskirken, sammen med en liten plakett med teksten:  

Til minne om Lars Petter Berge, 1981-2011. 

Ønsker du å bidra kan du sende din gave til Sjømannskirken i Houston, 4309 Young Street, Pasadena, TX, 77504, innen utgangen 

av april 2012. 

På vegne av venner, 

Paul Mosvold og Joanne Ashland 
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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 

Lokale samarbeidsavtaler 
 

Partnership 

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                                                  
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”Det er kjekt å være julenisse” 

Skrevet av: Ingvild Fallegård 

 

Havn 

 

2011 i tall – båtbesøk:  

223 båtbesøk utført fra Sjømannskirken i Houston til båter med 

skandinavisk besetning i Houston og Galveston. Det har også 

vært besøk til båter i Beaumont, Freeport og Texas City når det 

har vært etterspurt. Dette gir et snitt på litt over 4 båtbesøk pr 

uke.  

Totalt har 41 sjøfolk vært innom og besøkt kirken og vi har ut-

ført 47 transporter med totalt 120 sjøfolk.  

Det er ingen tvil om at dette er tall som hele tiden er i endring. 

Sjømannsprest Jostein Handal, som arbeider utfra Skottland og 

har ansvar for å besøke norske skip der, følger med på statistik-

ken og ser litt på trendene i skipstrafikken. Han gir Houston 

honnør for å følge opp båter og komme seg raskt om bord. Han 

ser at Houston prioriterer sjøfolk høyt. Dette er gode nyheter da 

sjøfolk fortsatt står øverst på prioriteringslisten i Houston og er 

den første av målsettingene vi setter oss for hvert nytt år.  

I julenummeret skrev vi om Kvinneforum som pakket inn gaver 

og skrev julekort til sjøfolk. Det er noe som er populært på båte-

ne! 

Som Kari Danielsen uttrykker det: «Det er ganske kjekt å være 

litt julenisse på båtbesøk i november og desember».  

Her er noen takkens ord fra båtene:  

Oiltanking # 1, Dec 02. 2011 

Hei!   

Takker så mye for all julematen «levert på døra» og jammen 

vanket det ikke julegaver også! Skulle ikke forbause oss om det 

ble jul i år også. Dessverre var det dårlig med gaver den andre 

veien, men etter ei stund så kom vi på at vi har jo bilde av skuta! 

Det heter til og med «BW Lord» - måtte jo passe bra på veggen 

på kirka. Ønsker dere en god jul og et riktig godt nyttår. Alle oss 

på «BW LORD»  

Heisann 

Vi vil gjerne få takke dere alle (spesielt kvinneforum på kirken) 

for kjempeflotte julepresanger som vi åpnet i en fredelig stund 

på julaften. Tusen takk!! 

Vil samtidig ønske dere et hjertelig godt nyttår! 

Best regards Tor-Gisle Bjerkned Master M/T Bow Flora  

Hei  

God jul til dere.  

Sender denne hilsen som en takk for Deres omtanke ved å 

bringe gaver om bord til oss. Julaften ble feiret som seg hør og 

bør med tradisjonell norsk julemat, ribbe og pinnekjøtt. Etter 

middag hadde vi sosialt samvær på brua om bord. Litt utenom 

det vanlige ble det jo siden vi er på jobb på sjøen, men vi er 

ganske flinke til å tilpasse oss.  

Mannskapet om bord på Viking Poseidon takker for gavene. Vi 

ønsker Dere samtidig en fin romjulstid og et godt nytt år.  

Vi sees nok en gang utpå vinteren. Hils så mye til alle.  

Med vennlig hilsen Mannskapet om bord på Viking Poseidon.  

Hei, 

Takker så mye for besøket av Kari  nå i ettermiddag. Alltid kjekt 

å få besøk fra «omverdenen». Takk også for gaver og bok-kasser 

til oss skandinaver. 

Merry Christmas and a happy new year!  

Best regards, fra officers og crew ved) Vidar Bauge, Master, Bow 

Clipper,  
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Skidestinasjoner 

 

Reisetips 

da vi fant ut sist vinter at dette er en stor resort med mange bak-

ker og heiser (med relativt lite kø), mange nye og moderne. Ikke 

minst er snøforholdene svært gode, ofte puddersnø, så det er et 

eldorado for off-pist kjøring, som er fullt mulig også for minste-

jenta eller -gutten i familien, 

når snøen er dunlett. Gjen-

nomsnittlig årlig snømengde 

er nesten 9 meter. Mange av 

skibakkene maskinpreppes 

ikke, og det er mulig å løssnø-

kjøre nesten over alt, i mye 

større grad enn i Alpene.  

Skiresorten utgjøres av 18 % 

nybegynnerterreng, 29 % 

med middels vanskelighets-

grad og 50 % er for avansert 

skikjøring.  Overnattingsste-

dene i Vail ligger ca. 2500 

m.o.h. og de høyeste toppene 

det går heiser til, er noe over 

3500 m.o.h. Vær forberedt på 

at det kan gi snev av høydesy-

ke, med bl.a. hodepine. Men 

det er likevel verdt å ta turen til Vail og da spesielt til overnat-

tingsstedet Vail Cascade Resort and Spa (http://

www.vailcascade.com/), som ligger litt utenfor sentrum. Men 

det er til gjengjeld ski in/ski out og et sted med spesielt god fro-

kost før en lang dag i skieventyret. En familie med to voksne og 

to barn kan bo på ett hotellrom der til ca. 550 dollar/natt (ekskl. 

mat), eller i leiligheter. En leilighet med plass til to familier a 5 

personer er noe billigere og koster 430 dollar/natt/familie. 

Gjennom hotellet kan du leie både barnevakt, private undervis-

ningstimer slalåm- og skiutstyr. Prisen på skileie ligger på 15 – 

40 dollar/dag, alt ettersom 

hvor avansert utstyret skal 

være. Så, ja, en skiferie i Vail 

er kostbart, men det er verdt 

det,  for de som elsker ned-

overbakkeski (og snowboard). 

Det skal visst også være flotte 

forhold for langrenn i områ-

det, kanskje spesielt i 

Breckenridge, som nok også 

har mer kuperte langrennsløy-

per og er en koselig landsby 

med gullgruvehistorie. Mer 

om Breckenridge kan leses på 

ISRIDs reisebrevsside på 

www.isrid.com/. 

 I 2012 feirer Vail 50 år som skidestinasjon, og stedet har begynt 

forberedelsene til alpin VM der i 2015. 

”Vail is where the movie stars ski.  And it’s not odd to see Tex-

ans in 10-gallon hats and ladies in mink coats zipping down the 

slopes”. Dette står å lese i en av Lonely Planets guidebøker om 

en av verdens beste skiresorter, som ligger i Colorado.  Ja, det er 

ganske dyrt der, men så er 

også snøforholdene og ski-

bakkene der ”awsome”.  Fra 

Houston tar det 2-3 timer 

med fly til Denver, avhengig 

om det er direktefly eller med 

ett stopp, og fra flyplassen er 

det vel to timer kjøring vest-

over til Vail. Flybillettprisen 

t/r Denver i vinterens høyse-

song (februar-april) ligger på 

400-450 dollar, men ved tid-

lig bestilling, dvs. på sensom-

meren, koster det knappe 

300 dollar. Leiebil er trolig 

den enkleste og billigste må-

ten å komme seg fra flyplas-

sen til skidestinasjonen. Pris 

for leiebil er 60-65 dollar/

dag, eller 440 for én uke. Shuttletransport, som hoteller ofte 

tilbyr, er kanskje noe billigere, men ikke så fleksibelt (670 dollar 

t/r for 8 personer). På veiene er det selvfølgelig fare for glatte og 

vanskelige kjøreforhold, men det er vel de fleste nordmenn vant 

til. 

Heiskortet i Vail gir også tilgang til skiresortene Keystone, 

Breckenridge og Arapahoe Basin, som ligger 30-50 minutters 

kjøretur fra Vail. Veiledende dagskortpris er 70 og 105 dollar for 

henholdsvis barn (5-12 år) og voksen. Heiskort for tre eller flere 

dager gir lavere dagspris, og skal barn og ungdom stå på ski en 

hel uke i høysesongen, vil det lønne seg å kjøpe sesongkort til 

henholdsvis 249 og 379 dollar. Uansett sjekk priser på http://

www.vail.com/ og bestill 

på forhånd over telefon. 

Det kan være billigere enn 

å gjøre det online eller på 

stedet. 

Etter en del skiferier i Al-

pene i Mellom-Europa og 

fjorårets tur til Park City/

Deer Valley/Cannyon i 

Utah har vi i likhet med 

mange andre funnet ut at 

Vail er favorittstedet.  Vi 

liker å reise til ulike skiste-

der hvert år, men til vinte-

ren drar vi tilbake til Vail 

Skrevet av: Rannveig Nordhagen 
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Reisemål: Moody Gardens i Galveston  

Helt Texas 
Skrevet av: Astri Mosvold. Oversatt av Terje Odden 

 ry Pyramid hvor temaet nå er "Bones: an exhibit inside you." I 

regnskogpyramiden finner du også IMAX-teateret. I tillegg fin-

nes det en palmehage med hvite strender, Kon-Tiki tema og 

aktiviteter for barna (sesongåpent), og du ser rett over til Moody 

Gardens Hotell og konferansesenter. 

Ved juletider arrangeres «Festival of Lights» som er verdt et 

besøk i seg selv. Like ved ligger også den nye Schlitterbahn, som 

har vannaktiviteter for store og små i sommerhalvåret.  

Mer informasjon om Moody Gardens finner du på 

www.moodygardens.com. Der kan du også kjøpe billetter og 

bestille hotellrom. Du kan kjøpe billett til hver av attraksjonene 

for seg, eller én- eller todagerspass som gir adgang til alle aktivi-

tetene.  

En del av Moody-familiens virksomhet i Houston er også Moo-

dy National Bank som i over 100 år har drevet bankvirksomhet 

og i dag har filialer både i Galveston og Houston, bl.a. på Eld-

ridge Parkway på vestsiden. De har spesial tilbud til nordmenn i 

banken, så presenter deg som norsk når du er innom. Ved å 

åpne en konto der med minst $ 1000 som innskudd,  er man 

med på trekningen av en helg på hotellet.  

Fra åttende etasje på Moody Gardens Hotel i Galveston har jeg 

denne vakre novembermorgenen god utsikt over hele Moody 

Gardens-anlegget. Galveston er ei øy en liten times kjøring sør 

for Houston, og er et yndet reisemål for mange i helgene. Mange 

drar ned på dagstur for å slippe unna varmen i Houston og bade 

i Mexicogolfen, men Galveston har mye mer å by på. Et av de 

populære reisemålene på øya er Moody Gardens. Denne er lett 

gjenkjennelig på grunn av sine tre pyramideformete bygninger, 

og du ser den allerede når du krysser brua fra fastlandet. 

Moody-familien kom til Galveston på slutten av 1800-tallet, 

først og fremst for å drive bomullsproduksjon, men ble også 

engasjert i annen industri, bankdrift og eiendomshandel.  Far 

og sønn, begge med fornavn Robert, driver konsernet i dag og er 

fortsatt den største private landeier på øya. Men her finnes også 

norske innslag: Ingrid Moody er opprinnelig fra Telemark, og 

kom til USA for å studere. Hun traff Robert jr. på University of 

Texas i Austin og de giftet seg i 1986.  

Moody Foundation ble stiftet i 1942, og står fortsatt i dag bak 

driften av Moody Gardens. Først var det et rehabiliteringssenter 

for slagpasienter og pasienter med hode- og ryggskader. Det har 

nå vokst til et utdanningssenter med en omsetning på over 400 

millioner dollar i året. Senteret har over 2 millioner besøkende 

hvert år.  

Moody Gardens består av tre pyramider: Den blå er Aquarium 

Pyramid med haier, sjøskilpadder og tusenvis av fargerike, vak-

re fisker. Den hvite er Rainforest Pyramid med regnskogens 

planter, temperatur og dyreliv. Den rosa pyramiden er Discove-

Ingrid og Robert Moody jr. 

Mange eksotiske dyr og fugler å se i Moody Gardens.  

Foto: Sven-Erik Børresen 

«Houston/Galveston-Stavanger Sister City Society»                                                                                          

Ingrid Moody har i mange år vært aktiv som styremedlem i 

Houston/Galveston-Stavanger Sister City Society. Hvert andre 

år foregår det ungdomsutveksling mellom byene. Våren 2012 

venter vi igjen en stor gruppe ungdommer fra Stavanger, og de 

vil være med på gudstjeneste på Sjømannskirken søndag 25. 

mars.   
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Fra Sjømannskirkens nettsider 

Nettkonfirmant 

 
Ungdoms- 

tanker 

Nettkonfirmant – for den som er langt unna en sjø-

mannskirke 

Visste du at Sjømannskirken tilbyr nettundervisning for konfir-

manter? Vi ønsker at alle norske ungdommer som bor i utlandet 

skal få tilbud om en konfirmanttid. Alle sjømannskirkene i ut-

landet tilbyr et konfirmantopplegg knyttet til kirken. For de som 

bor langt unna en sjømannskirke kan nettundervisning være et 

alternativ. 

Det  lar seg altså gjøre å gjennomføre konfirmasjonstiden på 

nettet. Norske ungdommer fra 13 år, som tilbringer hele eller 

deler av konfirmasjonstiden i utlandet, og som av ulike grunner 

ikke kan delta i den vanlige konfirmantundervisningen ved en 

av Sjømannskirkens utestasjoner, kan delta. Under gitte forut-

setninger kan også skandinaver, som behersker norsk, del-

ta. Sjømannskirken tilbyr også nå menigheter i Den norske kir-

ke nettkonfirmantopplegget vårt.  

I Sjømannskirken i Houston har vi konfirmasjon i mai, nettun-

dervisningen starter derfor i oktober og blir sluttført i april. Når 

konfirmanten er påmeldt vil han eller hun få tilsendt informa-

sjon om innlogging til nettkonfirmantsidene våre. Her vil en 

finne lærebok, bibel, filmer og oppgaver knyttet til 10 ulike leks-

joner.  

Sjømannskirken i Houston har i år to nettkonfirmanter. 

Påmelding og mer info finner dere på: https://

www.nettkirken.no/no/konfirmant/nettkonfirmant 



 

20   Texas Nytt Nr. 1  2012 

 

 

Houston Community College 

Skrevet av: Vanja Støen og Ingvild Fallegård 

 

Kvinner 

Norske studenter ved HCC 

Våren 2011 innledet Innovation Norway sam-

arbeid med Houston Community College 

(HCC) for å tilby videreutdanning for medføl-

gende ektefeller til norske expat's. I vårsemes-

teret gikk kurset "Entrepreneurship and Eco-

nomic Development" og i høstsemesteret stod 

"Small Business Management" og "Marketing 

Principles" på programmet.  

 23. januar inviterte Innovation Norway til in-

formasjonsmøte og "Graduation 2011". I løpet 

av 2011 har 34 personer fullført ett eller flere 

kurs og av disse har 10 personer tatt alle tre 

kursene og mottok "Business Plan Certificate" 

på graduation. Våren 2012 arrangeres kursene 

"Intercultural Management" og "Entreprenur-

ship and Economic Development".  

 Sandra Louvier, Director of the Center for 

Entrepreneurship, HCC uttaler: "It has been an 

honor and a privilege to work with Innovation 

Norway and our Norwegian expatriate stu-

dents. It is a win-win situation for all involved 

as we contribute to their stay here in Houston 

by adding entrepreneurial education and an 

enhanced socio-cultural experience. We find the students to be 

bright, energetic and engaging in the classroom. Classes at our 

HCC Spring Branch campus are also enhanced by the fabulous 

speaker/lunch/social events hosted at Norway House. We look 

forward to a growing relationship with Innovation Norway and 

Houston's Norwegian community." 

Første rad, fra venstre: Solvor Åsebø, Sandra Louvier, Olga Tkachik, Reidun 

Sollie, Trine Thoen.  

Andre rad, fra venstre: Christine Weimoth, Anne Lier, Ellinor Grønfur, Janicke 

Heiberg, Inger Simonsen, Tove Lysne, Vanja Støen, Lars Sandbakk 

Hanne Børresens blogg 

Det er populært å blogge for tiden! Flere bruker denne måten å 

kommunisere om hverdagslivets gleder, andre forteller om inte-

riørtips og spesielle opplevelser.  

Tema for kvinneforum 8. februar var blogging og Hanne Børre-

sen, Irene Elde, Frida Nolin Kirkemo og Elin Øvestad Gaard 

delte sine bloggerfaringer med oss. De som ikke var der og er 

nysgjerrige kan ta en titt selv:  

Bloggadressene er 

http://borreseninhouston.blogspot.com 

http://ireneihouston.blogspot.com 

http://fridanolin.blogspot.com 

http://houstonfrue.blogspot.com 

Bloggende kvinner i Houston 
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Mer for flere 

Skrevet av: Ingvild Fallegård 

 

Info 

I en by med store avstander og stadig flere nordmenn; 

Hvordan kan Sjømannskirken best mulig skape gode 

møter med mennesker og være til nytte og glede i nord-

menns hverdag den tiden de bor i Houston?  

For en organisasjon som helt siden starten i 1864 har vært i be-

vegelse og fulgt nordmenns reiser i utlandet, har det blitt tatt 

mange kloke og strategiske beslutninger. Noen ganger har det 

betydd store forandringer, andre ganger kan enkle omjuste-

ringer av kursen få uante positive ringvirkninger.  

Nordmenn bor overalt i Houston, men mange bor på vestsiden. 

I over 10 år har barnekoret Vill West hatt sine faste øvingsdager 

i private hjem der. I dag er også ungdomskveldene et populært 

tilbud i vest.  Spørsmålet kirkerådet nå stiller er: «Er det behov 

for noe mer i Katy-området?» Nettopp fordi det bor så mange 

nordmenn på et relativt lite område, men med en times kjøring 

til Sjømannskirken.  

Sjømannskirken skal være «Kirke for nordmenn i utlandet». 

Sjømannskirken er også et kulturelt og nasjonalt samlingspunkt. 

Kan vi gjøre noen grep for å være enda mer sjømannskirke for 

enda flere mennesker i Houston? Det er stort sett i helgene og i 

forbindelse med kvinneforum sine samlinger annenhver onsdag 

at kirken i Pasadena syder av liv.  

Det er mange som er begeistret for Sjømannskirken, også i 

Houston. God-ordene er mange, men det føyes ofte til; ”men det 

er så langt dit…” For å vurdere om Sjømannskirken skal benytte 

ressursene annerledes for å være relevant for flere må vi vite 

OM det er behov og HVA det er behov for. Er det gudstjeneste? 

Butikk? Et uformelt møtested med lave terskler? Muligheten for 

en stille stund i et annerledes rom? Aktiviteter for barn og ung-

dom? Et opplegg i advents og påsketid? Er det…?  

Har du konkrete tanker og ønsker som kan hjelpe kirkerådet til 

å vurdere hvordan ressursene best skal brukes, så send en mail 

til Ingvild Fallegård (imf@sjomannskirken.no).  

Ingen tilbakemelding? Ingen endring…  

Sjømannskirkens visjon er «Sjømannskirken vil gi mennesker 

mot til tro, håp og engasjement»  og vi legger til: - også i Hous-

ton!  

Fra Sjømannskirkens verdidokument:  

 Sjømannskirken er en frivillig organisasjon med oppdrag 

fra Den norske kirke og den norske stat om å ivareta det 

kirkelige ansvar for norske sjøfolk og andre nordmenn som 

befinner seg i utlandet. 

 Sjømannskirkens målgrupper er alle nordmenn som opp-

holder seg i utlandet for kortere eller lenger tid. 

 Sjømannskirken ønsker å skape gode møter med mennes-

ker både i og utenfor egne kirkehus. 

 

Viktige datoer våren 2012 

Lørdag 3. mars Lys våken, overnatting på sjømannskirken  

Søndag 4. mars kl. 12  Skandinavisk aktivitetsdag: Familiegudstjeneste, god mat, hester, fotball turnering, hoppeslott, svøm-

me-knappen og mye gøy 

Fredag 23. mars kl. 19 Rekefest 

Søndag 25. mars kl. 11 En stor gjeng ungdommer fra Stavanger deltar på gudstjenesten, etterpå blir det BBQ, fotball og ulike 

aktiviteter utover dagen. Dagen er en del av «Houston – Galveston- Stavanger Sister City arbeidet».  

Søndag 1. april kl. 12 PalmeJazz – Familiegudstjeneste med flott musikk! 

Skjærtorsdag og langfredag er det gudstjeneste på Sjømannskirken kl. 18. 

Søndag 8. april kl. 11 Første påskedag – Høytidsgudstjeneste, søndagsskole og egghunt! 

Mandag 9. april Golfturnering! 

Søndag 29. april kl. 11 OTC gudstjeneste: Stor deltagelse fra OTC-delegasjonen fra Stavanger kommune på gudstjenesten og 

det blir BBQ etterpå 

Søndag 6. mai kl. 11 Konfirmasjonsgudstjeneste 

Søndag 13. mai kl. 14 Hele familiens nasjonaldagsfeiring  

Torsdag 17. mai kl. 17 17.-maifest 

Søndag 27. mai kl. 12 Familiegudstjeneste, avskjed med Eirik og Kari Aadland-Tappel  
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Texas Barbecue 

BBQ, Bar-B-Que, Barbeque, Barbecue – kjært barn har mange 

navn, særlig her i Texas. Men godt er det åkkesom! Houston har 

et utall steder hvor man kan nyte skikkelig Texas barbecue. Og 

noen er bedre enn andre. Barbecue er ikke bare ”blue collar”. 

President George H. W. Bush er for eksempel kjent for å ha en 

spesiell forkjærlighet for barbecue, og det var litt vemodig da 

Otto’s på Westheimer stengte dørene for godt. Det var nemlig 

ett av stamstedene til forty-one, og de hadde til og med en 

”Bush Plate” på menyen – etter sigende det samme om han be-

stilte hver gang han var der. De fleste som liker barbecue har 

sine preferanser, og vi presiserer at nedenstående er vår egen 

personlige og høyst subjektive mening. 

 Texanere tar sin Barbecue alvorlig, og Barbecue er kunsthånd-

verk. Maten skal tilberedes riktig og lenge, og det er kombina-

sjonen av krydder/urter (rub), saus, temperatur og røyk 

(mengde og type) som bestemmer resultatet. Alle later til å ha 

sine helt spesielle små hemmeligheter som skal gjøre akkurat 

deres variant bedre enn det man finner hos konkurrentene.  

Stemmer det? Utvilsomt. Det er ikke uten grunn at Barbecue er 

konkurransesport. 

 Det har ingen hensikt å dvele lenge ved menyopsjonene på dis-

se stedene. Tradisjonene står sterkt i den bransjen. De fleste 

serverer brisket (oksebryst), ribs, pork, sausage og chicken. No-

en slår til med kalkun også. Tilbehøret bærer heller ikke ofte 

preg av radikal nytenking: pickles, løk, jalapenos, hvitt brød, 

potetsalat, bønner og coleslaw er standard.  Og så gjerne et par 

ting til – alt etter hvor man er.  

Det beste er selvsagt å ta seg en tur på landsbygda og stikke 

innom små barbecuesjapper man finner langs veien og smake 

seg fram til sin egen spesielle favoritt. Vi har funnet et slikt sted 

i et lite, slitent hus i Navasota, hvor man får chopped brisket 

sandwiches fulle av smak og saus og lokal atmosfære. Klissete 

og deilig. Men ettersom Navasota er litt utenfor allfarvei for de 

fleste av oss som bor i Houston velger vi å fokusere på fire lokale 

spiserier.  

Skrevet av: Per Bergstøl og Terje Odden 

La oss starte på 4726 Richmond 

Avenue, like innenfor loop 610. 

Der ligger Luling City Market. 

Oppkalt etter byen som av mange 

regnes som The BBQ Capital of 

Texas. Vi vet ikke om stedet eller 

eierne har noen tilknytning til 

Luling – det er heller ikke så viktig i denne sammenheng. Maten 

serveres på et stykke gråpapir. Det blir lite 

oppvask av slikt. Alt smaker godt, men vi hol-

der en knapp på brisket og pølse. På Luling er 

det imidlertid ikke kjøttet som er det viktigste 

– det er sausen! De har sin egen, helt spesielle, 

sennepsbaserte BBQ-saus, og sausen er i seg 

selv verdt turen.  Den finnes i små flasker som 

står på bordene, og betjeningen er kontinuerlig 

opptatt med å fylle opp flaskene slik at ingen 

skal behøve å gå tom. Vi har bare besøkt stedet 

til lunsj, og det er populært og alltid nesten 

fullt. Men bare nesten – for vi har aldri måttet vente på bord. 

 Vanskelig å finne plass er det definitivt heller 

ikke på Baker’s Ribs, som ligger på 2223 

South Voss, (mellom Westheimer og San Fe-

lipe). Veldig tradisjonelt sted på alle vis. Man 

bestiller ma-

ten cafeteria style, og forsyner 

seg selv med tilbehør. Her er 

det sjelden mer enn noen få av 

bordene som er opptatt.  

Og vi skjønner ikke hvorfor! Vi 

tror nemlig de kan konkurrere 

om å ha byens beste ribs, og det 

sier ikke så lite.  Et glimrende sted for takeaway dersom man 

skulle være på de kanter. 

 Men vi må ikke glemme vår ubestridte favoritt. Pizzitola’s 

høres mer ut som en pastarestaurant enn en barbeque-sjappe, 

men man skal ikke la seg lure av navnet! Dette er en av de mest 

tradisjonsrike Barbeque-restaurantene i Houston. Stappfullt 

hus hver eneste dag til lunsj, og godt besøk på kveldene vitner 

om kvalitet og popularitet, og det er ikke uten grunn! Pizzitola’s 

er nok mest kjent for sine ribs, men det skal også nevnes at man 

her får BBQ Chicken som er bedre enn vi har smakt den noe 

annet sted i Houston. Vår personlige favoritt er  imidlertid en 

 

Ut å spise 
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Nye utfordringer for Kari og Asle 
fram til spesialiteten i  

anestesi. Denne ord-

ningen vil gå på rund-

gang, slik at Asle vil 

fortsette å tilbringe to 

uker hver måned i 

Addis fram til somme-

ren. Med tanke på 

anestesiarbeidet ved 

Soddo Christian Hos-

pital (SCH) så sponser 

de nå en sykepleier 

som videreutdanner seg innen anestesi. Tanken er at hun over 

tid skal få hovedansvaret for anestesiarbeidet ved SCH.  

Til sommeren venter det nye utfordringer for Kari og Asle. De 

har blitt utfordret av Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) 

til å engasjere seg i et nytt helsearbeid i Øst-Etiopia, nærmere 

bestemt i Øst-Bale og Somali-regionen. Dette arbeidet vil bli 

drevet i regi av NLM. Området det satses i er underutviklet, og 

islam er dominerende.  De har svart ja til denne utfordringen, 

men på grunn av forpliktelsene overfor SCH vil ikke arbeidet 

starte før til sommeren 2012.  NLM ser med velvilje på arbeidet 

ved SCH og har i tillegg gitt tilsagn om at de kan sette av 20% av 

tida til å følge opp forpliktelsene ved SCH.   

Dette gir også en mer stabil økonomisk situasjon, i og med at de 

nå vil motta lønn fra NLM. Men det betyr ikke at behovet for 

økonomisk støtte blir mindre! Det er fortsatt stort behov for 

utstyr, medisiner og andre livsnødvendigheter både i Soddo og i 

deres nye arbeidsfelt i Øst-Etiopia, og Kari og Asle håper dere 

fortsatt vil være 

med å støtte det 

arbeidet de gjør 

der. Det er ingen 

tvil om at den støt-

ten dere har vært 

med og gitt hittil 

har gitt store ring-

virkninger og satt 

varige spor i landet 

hvor behovene er så 

mye større. 

Vi vil fortsette å 

følge Kari og Asle i 

deres arbeid, og vil 

ha flere detaljer om 

de nye utfordringe-

ne i de neste num-

rene av Texas Nytt.  

Skrevet av: Terje Odden 

 

Soddo- 
siden 

Med jule- og nyttårsfeiring på behørig avstand, har Kari og Asle 

tatt fatt på et nytt arbeidsår i Etiopia. Det er nå 2 ½ år siden de 

forlot Galveston og Texas og satte kursen for Soddo, og det er 

imponerende å se hva de har oppnådd på denne tida. Mye av det 

kan leses på den offisielle websida: www.soddoproject.com, 

men vi har lyst til å nevne ett prosjekt her: Et av problemene de 

har slitt med er mangel på avansert diagnoseutstyr, og Asle har 

lenge ønsket seg en røntgenmaskin og en CT-skanner. Dette var 

i utgangspunktet en urealistisk drøm, både på grunn av kost-

nad, mangel på stabil strømforsyning og ikke minst plass. Men 

Asle er ikke den som gir opp med det første, og for noen få dager 

siden ble de første spadetak tatt for å bygge en ny avdeling på 

sykehuset som skal romme det nye utstyret. Da var finansiering 

av CT-skanneren sammen med ny røntgenmaskin sikret (til den 

nette sum av $600 000 som er donert av et norsk ektepar), sy-

kehuset hadde satt av en egnet tomt, en arkitekt donerer sin tid 

for å lede arbeidet, og spenningsregulatorer var bestilt. Boston 

Medical har hovedansvaret for prosjektet, og de har tegnet avta-

le med en lokal entreprenør som vil utføre byggearbeidet.  Dette 

vil bli et uvurderlig tilskudd til befolkningen i Sør-Etiopia som 

ikke har slike diagnostiske tilbud. Vi snakker om en befolkning 

på om lag 5 millioner mennesker. I tillegg vil det være et uvur-

derlig tilskudd i undervisningen av leger og kirurger. En norsk 

organisasjon som heter BrainCare har donert penger til det nye 

bygget. Til sommeren håper de at det nye senteret vil stå ferdig 

og at en norsk spesialist i radiologi vil komme til Soddo for å 

hjelpe til med oppstarten.  

Men selv om dette prosjektet er i havn, har ikke Kari og Asle 

tenkt å hvile på laurbærene av den grunn. Asle har lenge ivret 

for å styrke utdan-

nelsen av anestesi-

leger i Etiopia, og 

sammen med Hau-

keland Sykehus i 

Bergen og Black 

Lion universitetssy-

kehus i Addis Aba-

ba, startet de i fjor 

høst en treårig ut-

danning for aneste-

sileger. Fem nyut-

dannete leger uten 

arbeidserfaring ble 

tatt opp på kurset. 

Haukeland sykehus 

har forpliktet seg til 

å sende anestesile-

ger til Addis og 

sammen med Asle 

har de til hensikt å 

lose de unge legene 

De første spadetak for det nye diagnosesenteret ved Soddo Christian Hospital, som 

skal romme både CT-maskin og røntgenapparat. 
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Jonas Gahr Støre til Houston  
Utenriksminister Jonas 

Gahr Støre startet 2012 

med å besøke Houston, for 

å styrke de økonomiske 

forbindelsene mellom Nor-

ge og bedrifter i området.  

- For en utenriksminister 

er det ingen bedre måte å 

starte det nye året på, enn 

å være i "Little Norway" i 

Texas, proklamerte Støre 

for det norsk-amerikanske 

forretningsmiljøet i Hous-

ton på NACC-frokosten 6. 

januar. 

I tillegg møtte Støre fem av 

Houstons mest prominen-

te helseinstitusjoner, og 

snakket om energiutvikling 

i arktiske strøk til bedrifter 

som vurderer å investere i nordområdene i World Affairs Coun-

cil. 

 - Houston og Norge har felles interesser i områder som energi, 

shipping og finans. Det å være her gir meg mange inntrykk, sier 

Støre til Texas Nytt.  

 

Siden sist 
Tekst og foto: Ragne Riise 

Stortingets utenrikskomité, 

næringsminister Trond Gis-

ke og forskningsminister 

Tora Aasland har alle be-

søkt Houston i nær fortid, 

noe som ifølge utenriksmi-

nisteren er et uttrykk fra det 

offisielle Norge om at norsk 

nærvær i Houston betyr 

mye.  

 - USA er viktig for Norge, 

Texas er viktig for Norge og 

det er store muligheter for 

oss her, oppsummerer Stø-

re. 

Generalkonsul Jostein       

Mykletun var Støres nære 

rådgiver i nordområde-

spørsmål før konsulen ble 

sendt til Houston.  

- Besøket ble en ubetinget suksess. Utenriksministeren nådde 

nesten 600 tilhørere under sitt 24 timer lange opphold. I sum er 

hans budskap at Norges nærvær og satsing i Houston-regionen 

skal fortsette, og at det bør styrkes i sektorer som helse, medi-

sin, forskning og høyere utdanning, sier Mykletun. 

"Well Jonas, I see you are a statesman, but where is your hat?" 

spurte Clifton-ordfører Fred Volcansek før han overrakte Støre en 

Stetson-hatt, en store ære i Texas. Generalkonsul Jostein Mykletun 

(f.v.), utenriksminister Jonas Gahr Støre, Clifton-ordfører Fred Vol-

cansek Sr. og ambassadør Wegger Strømmen.  

Bispevisitas 
I midten av november var biskop for alle norske sjømannskirke-

ne og biskop i Bjørgvin, Halvor Nordhaug på bispevisitas i 

Houston med sjømannskirkens styreleder Torhild Widvey og 

utenlandssjef Helge Taranrød. 

 - Houston er et interessant sted, fordi vi finner den største 

norske kolonien av nordmenn utenfor Skandinavia her. Det er i 

dag langt flere forretningsfolk enn sjømenn 

som kommer til kirken, men de bosetter seg 

ikke nødvendigvis der kirken ligger. Da gjelder 

det å være oppsøkende og fleksibel, sier biskop 

Halvor Nordhaug.  

 - I Houston bor folk veldig spredt, og det er 

særlig to områder hvor mange nordmenn bor 

tett: Woodlands og Katy, som begge er over en 

times kjøring fra kirken, sier sjømannsprest 

Ingvild Mydske Fallegård.   

Da gjelder det å finne alternative løsninger. 

For tredje gang åpnet familien Kroken dørene 

til sitt hjem i Woodlands for familiegudstjenes-

te. Konfirmantene Stephanie Anne Evans og 

Stian August Øino, samt sistnevntes søster Kaja Celine Øino 

(13) ble døpt av biskopen hjemme i Krokens stue.  

- Det er en glede for meg å komme hjem i stua til folk. Den krist-

ne kirke begynte med å holde gudstjeneste hjemme hos folk, og 

det tok lang tid før man fikk kirker. Så dette er tilbake til røtte-

ne. Det er slik sjømannskirken vil være, sier biskopen. 
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Ut å spise 

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. 

combo med brisket og sausage med ekstra jalapeno og potato 

salad og pinto beans, og lemonade i glasset. Til dessert: husets 

egen og helt fantastiske kokoskake (som ofte dessverre er ut-

solgt)! Dropp kaffen – den er like stusslig her som på de fleste 

andre barbeque-steder. 

Det er åpenbart at det er 

langt fra å være bbq-

cook til å være barrista!  

Men så går man da hel-

ler ikke til Pizzitola’s 

hvis man vil på kaffebar. 

Stedet ble pusset opp 

(allting er relativt) for et 

par år siden, men sær-

preget er beholdt. Før 

oppussingen hadde vi 

med en tilreisende nordmann dit en gang, og han påsto at ”her 

hadde jeg aldri turt å gå inn uten å ha med meg en som er lokal-

kjent!” Men det er ingen grunn 

til å være engstelig, for dette er 

et sivilisert spisested med me-

ny og servering ved bordene, 

uten at snobbefaktoren blir 

påfallende høy av den grunn. 

Betjeningen er vennlig og mor-

som, og eieren er ustanselig til 

stede og passer på at man har 

det bra.  Pizzitola’s ligger på 

1703 Shepherd Drive, like sør 

for I-10. 

Det fjerde stedet ligger litt lenger 

nord, bortgjemt i et skogholt på Cut-

ten Road nord for FM-1960. Det 

heter The County Line, og er litt 

mer ’formelt’ i den forstand at de har 

kelnere som serverer ved bordene, så 

du slipper å stå i kø for å bestille ma-

ten. Sist vi besøkte dem var dagen 

etter Superbowl, og da var det veldig 

stille der, men vanligvis er det fullt 

hus både til lunsj og middag. Menyen er ikke spesielt original, 

men det vil du heller ikke ha på denne typen restaurant! De har 

tre kombinasjonsretter, der hele bordet kan velge tre, fem eller 

sju kjøttsorter, og man spiser så mye man greier. I tillegg til 

kjøttet får du det vanlige tilbehøret; coleslaw, potetsalat og bøn-

ner, samt brød, pickles, jalapenos og rå løk. De serverer to for-

skjellig barbecuesauser, en litt søtlig til pork ribs og en standard 

saus til resten. Vi prøvde brisket, pork ribs, beef ribs, pepper 

turkey breast og sausage. Bordet var enig om at brisket og pork 

ribs var klare vinnere, men sausage kom inn på en tredjeplass. 

Noe av kjøttet virket litt tørt, noe som fikk en av de tilstedevæ-

rende til å lure på om vi ble servert det som ikke ble solgt dagen 

før... Alt var likevel godt, men de fleste syntes de hadde vært alt 

for forsiktige med krydringen. Hele måltidet ble derfor litt for 

”safe” og lite spennende. Kombinasjonsrettene inkluderer også 

en iskule til dessert, noe som gir plusspoeng! Restauranten lig-

ger tilbaketrukket fra veien og du føler at du er ute på landet, 

selv om det bare er et steinkast fra Willowbrook Mall. Bordet 

diskuterte seg frem til at restauranten fortjener seks poeng av ti 

mulige, mest fordi det finnes så mange andre og bedre alternati-

ver i og rundt Houston. 
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Løsning på oppgavene kommer i neste nummer! 
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Livet etter Texas 

Vi bodde på Sjømannskirken i Houston fra februar 2001 og 

fram til sommeren 2004. Min oppgave på kirka var prestetje-

neste, først som kapellan og etter hvert som daglig leder.  

Hele familien hadde fine år som har gitt mange gode minner. 

For min del vil jeg først og fremst trekke frem alle møtene med 

enkeltmennesker – alt fra direktører til uteliggere. Jeg tenker 

også i takknemlighet tilbake på alle som var med og bidro på 

kirka gjennom dugnadsinnsats og gaver, og som gjorde det mu-

lig å gjennomføre store arrangementer som basarer, golfturne-

ringer, Cook-Off, 17. mai, julefester osv. Disse ulike arrange-

mentene var høydepunkter i løpet av året, både for nordmenn 

som var bosatt i Houston, og for oss som arbeidet på kirka. 

Den første tiden etter Houstonoppholdet savnet vi både men-

neskene vi hadde hatt mye kontakt med, miljøet og den rause 

kulturen som preger Texas. Etter hvert som tiden går, etablerer 

en seg på nytt i andre omgivelser, og savnet blekner – heldigvis 

– og erstattes av livsvarige minner fra gode opplevelser. Det er 

godt at livet er slik. Men irritasjonen over norsk kulde og snø er 

kanskje uttrykk for savn av en tilværelse som har sommer store 

deler av året.   

De tydeligste sporene fra oppholdet i Houston for min del er en 

interesse for amerikansk politikk og historie som er over mid-

dels i forhold til nordmenn flest, og et ønske om å nyansere 

nordmenns noe ensidige oppfatning av amerikansk kultur og 

styringssystem når dette blir samtaletema i sosiale lag. Det mest 

tydelige sporet etter oppholdet i Texas, er 

likevel at jeg daglig er stolt bærer av en diger, 

blank beltespenne enten det er hverdag eller 

fest. 

Etter et år som sjømannsprest i Rotterdam og 

noen år som administrasjonssjef i Normisjon, 

har jeg de siste 3-4 årene vært kommunalsjef 

i Grimstad kommune. Her har jeg ansvaret 

for kommunens overordnede planlegging og 

for teknisk sektor. Litt uvanlig yrke for en 

som er presteutdannet kanskje, men både 

spennende og meningsfylt. 

På den andre siden er det slik at Aase – som 

er utdannet sykepleier – de siste fire årene 

har vikariert som organist i Landvik og Eide 

menigheter. Hun trives godt med menighets-

arbeid og vil trolig fortsette med dette i en 

eller annen form også når vikariatet i orga-

niststillingen går ut i løpet av denne våren.  

Alle våre fire barn er i ferd med å bli voksne. 

De tre eldste (Kathrine, Elisabeth og Fredrik) 

bor i Oslo og studerer, mens Edvardt fortsatt 

bor hjemme og går på videregående skole. 

 
Tilbake-

blikk 

De fleste av oss erfarer i løpet av livet at vi må ta avskjed med 

mennesker eller steder vi har blitt glad i, men at vi også møter 

nye mennesker og kommer til nye steder. Vi skifter miljø, bytter 

arbeid og endrer vennekrets.  

I en hverdag som er i stadig omskifte, har vi erfart – i likhet med 

mange andre – at det er verdifullt å ha en tilhørighet og et an-

kerfeste som ikke skifter, men som holder fast uansett hvor en 

er, hvordan en har det – og hvem en er sammen med.  

Vår hilsen til nåværende og tidligere Houstonboere skal derfor 

være påminnelsen om at ”Jesus er i går og i dag den samme, ja, 

til evig tid” (Hebr. 13,8) 

 

Skrevet av: Åge Løsnesløkken 

Bildet er fra vår eldste datter Kathrine og Svein Jarles bryllup sist 

sommer. 

Fra venstre: Åge, Aase, Kathrine, Svein Jarle, Elisabeth, Edvardt, 

Guro (Fredriks kjæreste) og Fredrik. 
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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 
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