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Det har vært sommer og sol – både i Houston og i Norge; ferie 
og reiser for mange. Sommer er knyttet til fridager, avkobling, 
familie- og vennetid, og ordet sommer har for mange et gyllent 
skjær over seg.  

Så kom 22. juli.  

Dagen da mye ble annerledes for oss nordmenn. Andre steder i 
verden er følelsen av usikkerhet og frykt vanlig. Vi har alle sett 
bildene av blomsterhav, rosetog og fellesskap, og vi har hørt 
eller lest rystende fortellinger fra unge mennesker. Ord som 
høres ut som de er tatt ut av scener fra en action-film, men det 
skjedde faktisk på Utøya i Tyrifjorden.  

På Sjømannskirken i Houston forsto man raskt at noe hadde 
skjedd. Allerede fredagen kom en del mennesker innom kirken, 
og interessen fra amerikanske medier var stor. Seks TV-selskap 
ville filme fra kirken, tre flaggstenger med flagget på halv stang 
er et sterkt vitnesbyrd. Over hele verden har mennesker strøm-
met til sjømannskirkene, 15 000 besøk på en uke, det er 10 000 
mer enn vanlig for siste uken i juli. Omtanken og omsorgen fra 
mennesker rundt oss har vært stor, også her i Houston. Nabo-
kirken First Metodist Church la ut kondolanseprotokoll på sine 
tre gudstjenester 24. juli og kom hit med boken. Hilsener fra 
International Seafarer’s Center ble mottatt, mailer, telefoner, 
blomster – mange amerikanere har vist sin medfølelse med det 
norske folk. Norway House har opplevd det samme. Mange kom 
dit for å skrive i kondolanseprotokollen.   

På gudstjenesten søndag 24. juli kom også kongressmedlem 
Sheila Jackson Lee for å vise sin medfølelse med det norske folk. 
Hun deltok på gudstjenesten og overbrakte en hilsen til oss alle, 
se side 11.  

Nå er det hverdag igjen for alle som ikke er nært berørt av hen-
delsene. Utfordringen er å ta med oss følelsen av fellesskap og 
omsorg videre inn i våre hverdager.  

Høsten er hverdagenes høytid. Selv den mest skoleleie fra vår-
terminen kan finne på å lengte etter skolestart igjen. Mange 
nordmenn har i høst sendt barna sine på skolevei med nye sek-

Endelig hverdag igjen 

 
Tanker i 

tiden 

ker og mange forventninger i magen. Aller mest spennende er 
det for den som er ny; i landet, i byen, på skolen.  

Høst på Sjømannskirken betyr å bli kjent med og presentere 
kirken for stadig nye nordmenn i byen. Det er en jobb det alltid 
er like gøy å gjøre!  

Første del av høsten er det i år flere nye programposter. Sjø-
mannskirken ønsker å bidra med det vi kan for at livet som 
norsk i Houston skal være best mulig – vi inviterer derfor, sam-
men med Generalkonsulatet og Innovasjon Norge, til 
“Velkommen til Houston” på Norway House torsdag 29. sep-
tember kl. 18. Spre det til alle som er nye i byen, og som kanskje 
ikke enda mottar Texas Nytt i posten.  

Denne siste uken i september har 
vi også besøk av Sjømannskirkens 
relasjonsrådgiver Steinar Rishaug. 
Han er åpen for samtale om noen 
ønsker det. Ta kontakt med Sjø-
mannskirken for å booke tid. Han 
er også tilgjengelig for bedrifter 
som ønsker å benytte hans kompe-
tanse på ute-stasjonering , utreisekurs eller andre ting.  

Vi får også gode reker i hus mot slutten av september og invite-
rer derfor til Rekefest. Meld deg på nyhetsmailen for å få oppda-
tert informasjon om livet på Sjømannskirken, og følg med på 
vår hjemmeside: www.sjomannskirken.no/houston. 

 

Med ønske til alle om en god høst!  

 

 

Skrevet av: Ingvild Fallegård 
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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 

Linda Øyen  
Husmor 
Mobil: +1 832 202 5759  
loy@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 

Terje Øyen  
Vaktmester/Assistent 
Mobil: +1 832 279 7990  
toy@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 2011’. 

Bankkonto i Norge:  Sparebanken Pluss: 3000.19.93840 

Neste nummer trykkes i desember 2011. 

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 
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 Skrevet av: Janicke Aasbø Heiberg  

Ingen er så trygg i fare  

Min salme 

Ingvild skrev en mail til meg for litt siden og ba meg om å skrive 
om ”Min salme”. Mailen fortsatte med; ”favoritt-salme, eller en 
du syns er fin, eller liker spesielt godt”. 

 HJELP!!!!, var det første som fór gjennom hodet mitt. Hvilken 
salme skal det være.... Kan jeg noen salmer???.... 

Jeg lånte to salmebøker fra kirken og begynte å bla. Der var det 
ikke mange salmer jeg kunne, selv med mange års deltagelse i 
kristent barne- og ungdomskor. Da kom tanke nummer to ned i 
hodet mitt: ”Så godt at det snart kommer ut ny salmebok!” 

Deretter falt tankene mine på salmen ”Ingen er så trygg i fare”, 
som er en gammel svensk salme skrevet at Lina Sandell-Berg i 
1850. Salmen har jeg hørt ofte, blant annet i barnedåp og begra-
velser, men mine minner til denne salmen går tilbake til barn-
dommen og til min kjære mormor. En av hennes favorittbøker 
var Salmeboken. Den tok hun ofte fram og satt og sang for seg 
selv og gjerne sammen med oss barnebarna når vi var på besøk.  

Ekstra kjekt ble det med salmebok og noter da orgelet kom inn i 
huset. Noter kunne mormor til en viss grad – i alle fall de som 
kunne spilles på de hvite tangentene. De svarte tangentene var 
ikke så viktige, mente mormor. Hun spilte salmer på orgelet – 
på de hvite tangentene - og sang av full hals. Vi som tilhørere 
kunne høre at det manglet litt halvnoter i ny og ne, men det å se 
mormor sitte og spille med en slik utrolig glede, oppveide for 
det ”noe” umusikalske.  

Så da tonene og teksten fra salmen ”Ingen er så trygg i fare” 
kom – satte jeg meg av og til ned ved siden av mormor på orgel-
krakken og spurte om ikke jeg kunne spille og vi sammen kunne 
synge. Og ikke noe barn kan vel føle seg tryggere enn når en 
sitter ved et orgel, tett inntil mormor, synger denne flotte sal-
men, og i tillegg får med seg alle de halve notene på orgelet.....  

Janicke Aasbø Heiberg er fra Arendal. Hun er gift med 
Gustav og sammen har de døtrene Nora (9) og Mari 
(11). Som for så mange andre, var det mannens jobb 
som førte familien til Houston. Gustav jobber i DNV, og 
de har bodd i Houston i to år.  

I Norge arbeidet Janicke som produktsjef,  en jobb hun 
måtte slutte i for å reise til Houston.   

Janicke er selveste primus motor i arbeidet før, under 
og etter Julemarkedet. Nå er hun i full sving med å ten-
ke på årets viktigste helg, 11.-13. november. De som om-
gås Janicke i høst kommer garantert til å få en fore-
spørsel om frivillig innsats.  

 
Ingen er så trygg i fare 

som Guds lille barneskare, 

fuglen ei i skjul bak løvet, 

stjerner ei høyt over støvet. 

 

Herren selv vil sine berge. 

Han er deres skjold og verge. 

Over dem han seg forbarmer, 

bærer dem på faderarmer. 

 

Ingen nød og ingen lykke 

skal av Herrens hånd dem rykke. 

Han, den beste venn blant venner, 

sine barns bekymring kjenner. 

 

Våre hodehår han teller. 

Hver en tåre som vi feller. 

Han oss føder og oss hleder 

midt i sorgen han oss gleder. 

 

Gled deg da, du lille skare! 

Jakobs Gud skal deg bevare. 

For hans allmakts ord må alle 

fiender til jorden falle. 

 

Hva han tar, og hva han giver, 

samme Fader han forbliver, 

og hans mål er dette ene: 

Barnets sanne vel alene. 
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Vi er heldige! 

Skrevet av: Linda Øyen 

Norge 

Vi er heldige! Vi kjenner noen som har båt, og som har lyst til å 
dele gode opplevelser med meg og min kjære. Vi er til og med i 
nær familie, vi snakker kjøtt og blod. 

Ser du det for deg? En varm og vakker ettermiddag i juli, på 
småbåthavna kryr det av båter og folk i bevegelse. Vi står og 
venter på å bli hentet med båt for en deilig ettermiddagstur som 
forhåpentligvis går over i kveldstur. Måkene skriker, blåklokke-
ne hilser oss, solbrune fjes overalt.  Folk på havna venter på at 
regattaen skal begynne, noen øver ved å krysse frem og tilbake 
over sundet. 

Sola glitrer og smiler, vannet og vi glitrer og smiler tilbake. Det 
finnes vel ingenting som en god båttur med gode venner, godt 
vær, god mat og gode smil.  

Båten kommer og vi har god tid. Tusler utover i snekkefart, selv 
om denne båten har stort potensiale for fart. Ettermiddagssola 
varmer oss i nakken mens vi beundrer utsikten. Vi er i Viksfjord 
utenfor Larvik. Knauser, svaberg, vakker natur og fine hytter 
hvor du enn snur deg, båter som har ankret opp i en av utallige 
viker eller freser rundt på vannet med hoiende vannskientusias-
ter bak seg. Folk som koser seg på den måten de koser seg best. 

Vi ankrer opp ved et stort og innbydende svaberg, for vi er sult-
ne, må vite. På nabo-knausen sitter en kjenning på sin camping-
stol med kaffen klar og vinker kjekt til oss. ”Heisan, deilig vær?” 
Før han stuper uti vannet for et forfriskende bad.  

Og nå kommer vi til dagens oppskrift, for den kan like gjerne 
tilberedes på tur i det fri som hjemme på ditt eget kjøkken. Her 
er hva vi fikk å spise, og du kan tro det smakte nydelig. 

Laks på tur 

Legg en stor og tykk laksefilet, gjerne en hel side, på en  olje-
smurt aluminiumsfolie. Krydre med  det du liker, for eksempel 
salt, pepper, basilikum, saft av sitron, små biter av vårløk. Pakk 
den godt inn, slik at dampen blir stengt inne i folien. Legg den 
på grillen, og la den ligge der i 20 – 30 minutter, alt etter hvor 
tykk den er. 

Bland sammen litt rømme, sitron, salt, sukker og pepper og 
bland det sammen med oppdelt isbergsalat. 

Serveres med nykokte poteter og en god salat.  Mmmmmmm..  

Tusen takk for en fantastisk båttur, Geir og Aasta! Den ble av-
sluttet med en duvende tur i kveldssolen rundt Svenner Fyr med 
en god kopp kaffe i hånden. Dette er terapi, folkens. 

 

 

Spania 

Etter en på alle måter god periode i Houston, går veien vår vide-
re til Torrevieja, Spania. I løpet av høsten blir vi europeere 
igjen, selv om en stor del av hjertene våre fortsatt vil befinne seg 
i Houston og Texas.  

Tusen takk til alle dere som har gitt oss gode opplevelser, god 
latter, god mat, gode turmål, gode smil, god hjelp, gode klem-
mer,  god prat og veeeeldig gode minner.  

Ja, vi er heldige! 

 
Husmors 

side 
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Skrevet av Terje Odden 

Hvis du har vært på Sjømannskirken i Houston noen ganger, 
kan du ikke ha unngått å legge merke til en stilig dame som 
alltid er velkledd, elegant, og alltid går med hatt! Hattene er 
hennes kjennemerke, hun designer og lager dem selv, og de 
varierer med årstid, anledning og humør. Vi ønsket å finne ut 
mer om mennesket under hatten, og for å finne ut hvordan en 
beskjeden jente fra en trøndersk småbygd ble en globetrotter, 
tok vi turen opp til Conroe, en 45 minutters kjøretur nord for 
Houston. 

Marit Doucet tar i mot oss i sitt vel-
stelte hjem i Conroe, som hun deler 
med ektemannen Tim og hunden La-
ni. Etter at barna flyttet ut har de god 
plass, men huset bærer tydelig preg av 
to aktiviteter som opptar mye av Ma-
rits tid; hatter og jakt. Men mer om 
det senere. 

Etter en meget velsmakende lunsj, ber 
vi Marit fortelle litt om sin bakgrunn.  

«Jeg vokste opp i en liten bygd i Trøndelag som heter Selva. 
Den ligger i Agdenes kommune ytterst i Trondheimsfjorden, og 
da jeg var liten hadde vi ikke bilvei. Pappa jobbet i fyrvesenet og 
var mye borte, så jeg vokste opp på gården til min bestefar og 
bestemor, sammen med mamma og fire søsken.» Hun forteller 
videre at oppveksten ikke bare var lett; hun ble født tre år etter 
at 2. verdenskrig var over, og det var knapt med det meste på 
den tida. Men det å vokse opp i en familie med trygghet og mas-
se kjærlighet, ble en god base i livet videre. Marit hadde tidlig 
utferdstrang, og visste at hun ikke kunne trives med å bo i ei lita 
bygd hele livet. Siden de ikke hadde bilvei, måtte de bruke båt til 
alle ærender, og for Marit ble hver tur en reise, noe spennende å 
se fram til. I tillegg kom det alltid mange folk utenfra for å pluk-
ke jordbær hos bestefaren om sommeren, og gjennom dem følte 
også Marit at hun fikk kontakt med utenverdenen, og de repre-
senterte noe nytt, spennende og eksotisk som lokket den even-
tyrlystne Marit. I tillegg hadde 
hun en onkel som var jet-
flyger, og det var alltid spen-
nende når han kom hjem og 
fortalte om sine reiser og lærte 
barna engelske sanger. 

Hun var også tidlig veldig 
opptatt av moter og klær, og 
ofte når arbeidet på gården 
kunne synes tungt og motiva-
sjonen var på bunnen, hjalp 
det alltid å tenke på noen nye, 
lekre røde sko hun kunne kjø-
pe seg for pengene hun tjente. 
Enda et bevis på denne inter-

essen finner vi rammet inn på veggen i arbeidsrommet hennes: 
Klær til papirdukker som hun tegnet og klippet ut selv. «Det er 
veldig morsomt å ha bevart disse utklippene», forteller hun, 
«jeg var nok aldri redd for å skille meg ut og gå mine egne veier, 
helt fra barnsben av». Hun begynte også tidlig å lage sine egne 
klær, og hun husker godt den første hatten hun laget. Hun syn-
tes sydvest var så kjedelig, så hun bestemte seg for å sy seg regn-
hatt. Det ble en knallrød, kjegleformet hatt med rynkete kappe 
og dekket med plast, og hun var veldig stolt da hun som 18-
åring spradet ned Karl Johan med denne kreasjonen på hodet. 
At ikke alle var like overbevist om hennes talent fikk hun først 
vite senere; noen venner som hadde sett henne komme gående, 
gikk og gjemte seg i et portrom for å slippe å møte henne… 

Marits liv har på ingen måte vært ver-
ken vanlig eller kjedelig. Hun flyttet til 
Oslo og ble en aktiv fallskjermhopper i 
Oslo Fallskjermklubb, og sammen med 
venninnen Vivi var de de to første kvin-
nelige fallskjermhopperne i landet. Det 
skulle også vise seg at det var gjennom 
fallskjermklubben hun skulle starte på 
den reisen som etter hvert endte opp i 
Texas og Conroe. 

Som nevnt var Marit fylt av reiselyst allerede i ung alder, og hun 
bestemte seg for å bli Au Pair og reise til California. Men via 
sekretæren i Oslo Aero Club møtte hun en mann fra England 
som produserte flyutstyr, og hans familie trengte en Au Pair. 
Hun elsket alt som hadde med fly å gjøre, og der ville hun få 
mulighet til å fortsette med fallskjermhopping, så etter mye om 
og men, kansellerte hun turen til USA og reiste til England i 
stedet. Der trivdes hun som plommen i egget, lærte seg engelsk 
via kveldskole og tok inn alle inntrykk en storby som London 
kunne gi på slutten av 60-tallet. Her fikk hun også smaken på 
seilflyging. 

Mens Marit var i England, traff hun en tidligere Au Pair som nå 
fløy som flyvertinne for Pan-Am. Dette var ikke noe Marit hadde 
tenkt på ennå, og etter ett år i England reiste hun hjem igjen. 
Men så, noen måneder senere, fikk hun tilfeldigvis sett en an-
nonse i Aftenposten der Pan-Am søkte etter flyvertinner. Reise-
lysten hadde hun alltid hatt, og hun elsket å fly, så dette var en 
kombinasjon som var perfekt i Marits øyne, og etter litt betenk-
ningstid sendte hun inn en søknad til Pan-Am. Hun fikk svar, og 
ble kalt inn til intervju. Men da hun kom til hotellet der de had-
de intervjuene, mistet hun straks alle forhåpninger. «Det så ut 
som det var samling for Miss Norway,» forteller hun. «Så 
mange skjønne og elegante jenter hadde jeg aldri sett på en 
gang, og jeg trodde mine sjanser var lik null.» Men intervjuet 
gikk greit, og etter flere måneder med venting fikk hun endelig 
et brev med tilbud om jobb! Pan-Am gjorde en grundig bak-
grunnssjekk av alle ansatte, og det tok nesten ett år med lege-

Dame for sin hatt 

 
Portrett-
intervju 
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sjekk, søknad om green card, arbeids-
tillatelse etc. før alt endelig var klart, 
og sammen med andre unge damer fra 
hele verden kom Marit til Miami og 
Pan-Ams treningssenter. Det var et 
krevende kurs med høy standard og 
knallhard disiplin. Alle hadde 6 måne-
ders prøvetid, noen få falt fra under-
veis, men verden ventet og til slutt var 
de på vingene. Dette var starten på en 

13 ½  år lang karriere som flyvertinne for verdens største flysel-
skap. 

Du kan se på glansen i Marits øyne når hun forteller om disse 
årene, at dette var noe hun trivdes med. Hun reiste jorda rundt, 
opplevde en masse, og bodde i løpet av disse årene i London, 
New York, Honolulu og Los Angeles, for å nevne noen. Overalt 
hvor de kom ble de mottatt med respekt og velvilje, og hvis noe 
var vanskelig, var det bare å ta fram Pan-Am ID-kortet så ord-
net det meste seg. Og at det var andre tider den gangen, vitner 
en episode om som hun husker ekstra godt: «Vi hadde landet i 
Beirut og skulle overnatte der. Med på flyet hadde vi en japansk 
forretningsmann som hadde fløyet med oss flere ganger. Under 
frokosten på hotellet neste dag traff vi japaneren igjen. Han 
skulle kjøre til Damaskus den dagen og spurte om vi hadde lyst 
til å være med. Vi sprang opp på rommet og hentet passene våre 
og dro avgårde. Det var mye politi og bevæpnete vakter på gren-
sa, men vi var vant med det så det skremte oss ikke. I Damaskus 
kom vi til hotellet, og fikk beskjed om å være tilbake klokka 18.  
Så der var vi, to unge jenter fra Norge og Australia med lyst hår, 
alene i en fremmed by. Men vi fikk en utrolig fin dag og traff så 
mange hyggelige mennesker. Overalt kom det unge studenter 
bort til oss og ville snakke engelsk, og de gamle som satt langs 
gatene tilbød oss gaver og ting å spise. Vi gikk rundt i gamle-
byen, og dro også innom en moske der vi fikk komme inn i kvin-
neavdelingen. Klokka 18 var vi tilbake på hotellet og møtte japa-
neren igjen.» Marit blir litt sørgmodig i blikket. «Tenk at dette 
bare er 35 år siden.  Det er trist at verden har blitt så forandret 
på denne tiden…» 

Det var også gjen-
nom jobben som 
flyvertinne Marit 
møtte sin framti-
dige ektemann. 
Men det var ikke 
som på film; en 
kjekk ung mann 
på første klasse 
som forfører en 
uskyldig flyvertin-
ne! Marit og Tim ble introdusert via en felles bekjent mens Ma-
rit hadde base på Hawaii, og Tim var der for å gjennomføre sin 
turnustjeneste som øyelege. De ble etter hvert gift og bodde ett 
år i Toronto, før de flyttet til Houston, og så til Conroe, der de 
fortsatt bor. Marit fortsatte som flyvertinne også etter at de ble 
gift (Pan-Am hadde ingen regler om at flyvertinnene måtte være 
ugifte, så lenge de passerte vektkontrollen!), og etter hvert kom 

det to barn; Kjell Erik i 1982 og Lars Andreas i 1984. Marit be-
gynte å fly igjen etter svangerskapspermisjonen, men etter seks 
måneder bestemte hun seg for å slutte. Det var vanskelig å være 
mor og samtidig være så mye bortreist, så hun bestemte seg for 
å prioritere familien og se barna vokse opp, og sa dermed adjø 
til den jobben hun hadde hatt i 13 ½ år. Den dag i dag sier hun 
at hun elsket hvert minutt, og har mange venner fra den tiden 
hun fortsatt holder kontakt med. Sorgen over venner som mistet 
livet i jobben er fortsatt stor; Tenerife-ulykken i 1977 og bom-
bingen av Pan-Am 103 over Lockerbee i 1986 er tragedier hun 
aldri glemmer: «Pan-Am var mer enn et godt selskap å jobbe 
for; det var familien vår!» 

Marit har ikke gått ut i arbeidsli-
vet igjen etter at hun sluttet som 
flyvertinne, men hun ble etter 
hvert engasjert som frivillig på 
The John Cooper School der gut-
tene gikk. De var med på å bygge 
opp denne skolen, og hun ble 
medlem av skolestyret. Der møtte 
hun flere utfordringer og fikk god bruk for sin erfaring som fly-
vertinne.  Mens hun satt i skolestyret, ble hun spurt om råd fra 
Bonnie Hardin som var ansvarlig for kostymeavdelingen i dra-
magruppen. De skulle sette opp ”The Music Man” og trengte 
hatter. Marit bidro mer enn gjerne med det; det var jo en av de 
tingene hun hadde drømt om å gjøre som barn. Hun bare elsket 
hatter og gikk alltid med hatt, og som flyvertinne kjøpte hun 
stadig nye hatter i London og New York. Hattene til ”The Music 
Man” ble en stor suksess, og spiren var sådd. Hun bestemte seg 
for å begynne å designe til selvbruk, men først måtte hun jo lære 
seg hvordan! Så var de i et selskap der hun traff en fransk dame 
som likte hatten hennes, og senere introduserte henne for milli-
ner (hattedesigner) Katrinka som underviste i Millenery på 
Houston Community College Fashion department! Hun tok 
flere av hennes kurs og også mange privattimer, og utviklet sin 
egen stil og teknikk ut fra det hun lærte. Da guttene etter hvert 
flyttet ut, måtte Marit sette seg ned og finne ut hva hun skulle 
bruke resten av livet til, og med god støtte fra sin mann bestem-
te hun seg for å satse seriøst på hattedesign. 

Dette er snart 10 år siden, men de første årene sydde hun mest 
for seg selv og noen gode venner som likte de hattene hun gikk 
med. Det har alltid vært hennes prinsipp at hver hatt er unik, og 
selv om hun gjerne lager hatter på bestilling, gir hun aldri fra 
seg kontrollen over det ferdige produktet. Skal du bestille en 
hatt fra Marit, må du belage deg på et intervju der hun vil finne 
ut hva hatten skal brukes til, hva du liker og ikke liker, hvilke 
klær du bruker, og hvilke farger du kler. Resten bestemmer hun 
selv. Hun forteller videre at hun aldri vet hvordan sluttproduk-
tet blir når hun setter i gang, det bare ‘skjer’ underveis, men hun 
garanterer at den vil kle mottakeren når den er ferdig. Marit 
påpeker også at hatten kommer til liv når du bærer den, den 
gjør noe positivt med deg som menneske, og det er det hun prø-
ver å få fram i design-prosessen. Hun kaller det ”wearable art”. 
Så ikke tro at du kan komme med et bilde av en hatt og si: en 
sånn vil jeg ha! Da er svaret ganske enkelt et bestemt nei. 

I fjor vår kom så ‘gjennombruddet’ hun hadde ventet på. Hun 
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kom i kontakt med en den tyske kunstneren Ute Patel-Mißfeld, 
hun har en hatteutstilling hver høst i Neuburg i Tyskland, og 
etter å ha sett Marits webside, inviterte hun Marit til å delta på 
denne utstillingen i fjor høst. Der samles hattedesignere fra hele 
verden, og mange har forgjeves prøvd å få bli med der.  På 
grunn av tidspress fikk ikke Marit tatt med seg så mange hatter 
dit, og hun visste heller ikke hva hun kunne forvente, men om 
ikke annet håpet hun å lære mye av de andre utstillerne der og 
få noen nye ideer til sine kreasjoner.  

Utstillingen ble en stor suksess! Marit solgte alt hun hadde med 
seg, og hun fikk så mange bestillinger at hun til slutt måtte si 
nei. Flere ganger per dag var det moteoppvisning på 
”Runway’en” i utstillinghallen, og hver gang ble Marits stand 
nevnt spesielt som verdt et besøk. Her ble hun også kjent med 
Charo Iglesias. Charo er en imponerende flink milliner fra Mad-
rid, hennes atelier er som et museum. Marit sier det var veldig 
inspirerende å delta i hennes ”felt blocking” kurs. Som Marit 
sier: «Jeg har min egen stil og design, men teknikker må læres, 
helst av de beste i bransjen.» 

Marits ektemann, Tim, har i alle år vært en lidenskapelig jeger, 
og han har reist verden rundt på safarier og jaktet på det meste 
av eksotiske (men lovlige!) dyr. Dette bærer hjemmet deres ty-
delig preg av, og de har en egen jakthytte i hagen med mange 
trofeer på vegger og rundt omkring i rommet. Marit hadde aldri 
tatt del i dette, og var egentlig heller ikke så interessert, selv om 
Tim ofte prøvde å få henne med på sine turer. Men som jeger 
visste han hvor viktig det var å finne byttets svake punkt, og for 
Marits del visste han at det var flyging. Så for noen år siden 
skulle han på jakt i New Zealand, og prøvde igjen å få Marit med 
seg. Og nå hadde han et trumfkort i ermet: På denne turen had-
de de planlagt en helikoptertur over jaktområdene. Da kunne 

ikke Marit si nei lenger, og ble med for turens skyld. Mens de 
var der spurte hun eieren om hun kunne lære dette, og han sa 
«du får bare prøve og se!» Så hun fikk et gevær på skytebanen 
og skjøt tre skudd, alle satt der de skulle, så han sa bare: «She’s 
ready!» Neste dag dro de på jakt, og etter å ha fulgt en ‘red stag’ 
hele dagen kom de endelig på skuddhold. Marit fyrte av – og 
traff! Julegaven fra Tim det året ble et SAM kurs (Sportsman All 
Weather All Terrain Markmanship), hun har til nå gjennomført 
tre slike kurs. En SAM safari inkluderte også en Cape Buffalo 
jakt i Zimbabwe som ble filmet for TV-programmet  ”Tracks 
across Africa”. Hun er nå en minst like ivrig jeger som sin mann, 

og de drar ofte på jakt 
sammen. Et av sine 
stolteste øyeblikk opp-
levde hun imidlertid 
uten sin mann, da hun 
felte en fjellgeit i Alas-
ka på 380 meters 
hold. Den har fått en 
sentral plass på trofe-
veggen i jakthytta. 

Etter at de flyttet til Houston, har Sjømannskirken spilt en vik-
tig rolle i Marits liv. Hun regnet seg ikke som personlig kristen, 
men gjennom Sjømannskirken fant hun noe hun hadde vært på 
leting etter, og hun beskriver det som en veldig byrde ble løftet 
av skuldrene da hun tok skrittet fullt ut og ble kristen. Hun er 
full av lovord for kirkens stab, de er utrolig flotte mennesker 
som inspirerer og hjelper, og alltid ønsker deg velkommen. De 
sprer Guds budskap med glede og de ofrer så mye for oss i kolo-
nien. Derfor var det med ære og glede Marit takket ja til å sitte i 
kirkerådet, der hun også var formann fra 1996-2000. Selv om 
hun ikke er så aktiv lenger som hun ønsker å være, tida strekker 
rett og slett ikke til, kommer hun til gudstjeneste så ofte hun 
kan, og da vet alle at det blir nybakt kringle til kirkekaffen! Hun 
har også engasjert seg i støttearbeidet for Soddo-prosjektet (Se 
omtale på side 23), og hun har vist seg som en uovertruffen 
loddselger når det er Raffles på gang. 

Avslutningsvis ønsker Marit 
å få fram at hun føler seg 
utrolig privilegert som men-
neske, med alt hun har opp-
levd, alle gode venner og 
familie hun har rundt seg, 
og hun kunne ikke ønsket 
seg et bedre liv. Hun synes 
det er et privilegium å få bo 
i USA, og hun er veldig im-
ponert av det amerikanske 
folk og deres inkluderende 
og generøse omsorg. Hun er 
takknemlig for gode venner 
og familie, og hun er spesi-
elt  glad for å ønske sviger-
datteren Emily velkommen 

inn i familien. Vi spør til slutt om det er noe hun ikke har fått 
gjort, som hun angrer på i dag? Etter litt betenkningstid kom-
mer det: «Jeg må gi et todelt svar. Den ene er noe som jeg abso-
lutt skal gjøre igjen, når jeg blir 70 eller 75, og det er å hoppe i 
fallskjerm. Men jeg får nok aldri tatt flysertifikat, og det skulle 
jeg gjerne gjort.» 

Til slutt, hvor er Marit om 10 år? «Da håper jeg å være en vel 
etablert og anerkjent hattedesigner etterspurt på verdensmarke-
det, en snill bestemor og et bedre kristent menneske».  

Og når vi ser hva hun har utrettet i de første 63 år av sitt liv, er 
vi ikke i tvil om at hun får sitt ønske oppfylt: Hun er og vil alltid 
være dame for sin hatt! 
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”Fra Norge” 

 

Jeg tenker på boliglån og sparekonto. Nettbank, renter og mi-
nibankkort. Jeg ser logoen på idrettsutøvere under OL og på 
konsertprogram i kulturhuset. Jeg tenker på Norge. Men hva 
gjør egentlig DnB NOR i Houston? 

DnB NOR holder til i fine lo-
kaler med god utsikt over 
Downtown Houston. Trafik-
ken suser forbi nedenfor eta-
sje 39, biler er på veg nord-
over mot Dallas eller sørover 
til Galveston. Det er over 140 
norske bedrifter etablert i 
Houston. Derfor er det vel 
ikke unaturlig at også banken 
er her? Men det er ikke som 
du kanskje tror; DnB NOR er 
ikke i Houston utelukkende 
for det norske markedets 
skyld, men i hovedsak for det 
amerikanske.  

Bankens strategi er å ta vår 
norske kompetanse ut i ver-
den innenfor noen utvalgte 
bransjer, som for eksempel 

energi. På DnB NORs kontorer i Houston, verdens oljehoved-
stad, er ting annerledes enn i en bankfilial i Norge. Her finner 
du ingen skranke, dette er ikke en ”bank” slik jeg er vant til å 
bruke en. “Har de norske bedriftene i Houston behov for oss, 
betjener vi selvfølgelig dem i samarbeid med hovedkontoret i 
Oslo,” sier Stig Aarseth, “men først og fremst er vi i Houston for 
å betjene amerikanske og internasjonale kunder som har opera-
sjon i Amerika. Våre kundegrupper her er amerikanske, cana-
diske og store internasjonale selskaper innenfor hovedsakelig 
olje og gass, samt at man i år har utvidet til også å inkludere 
selskaper innenfor kraft og fornybar energi. Pr. i dag utgjør kun-
dekretsen ca. 100 bedrifter”.  

Men har virkelig amerikanske olje og gass bedrifter behov for en 
bank fra lille Norge? “Vi er kjent som en bank med ekspertise og 
lang tradisjon innenfor olje og gass,” forteller Einar Gulstad. 
”Det er positivt i dette miljøet å være ”fra Norge”, det gir kredi-
bilitet.” Også bankens satsning på lange og gode kunderelasjo-

Skrevet av: Ingvild Fallegård 

 

Bedrift 

ner gir avkastning. Samtidig har DnB NOR også vært flinke til å 
tiltrekke seg dyktige lokalt ansatte. Selvfølgelig kjente man også 
i DnB NOR finanskrisens rystninger, men ikke på en slik måte 
at det gikk utover kundene og deres forventning til bankens 
yteevne.  

Siden midten på 1970-tallet har DnB NOR betjent energikunder 
i USA, med hovedkontor i New York. Fra 2006 har banken vært 
tilstede her i Clay Street, Downtown Houston.  Det har vært 
norsk representasjon på kontoret siden 2006, og nå i høst er det 
hele tre nordmenn i kontorlokalene. Åsmund Skår kom fra ho-
vedkontoret i Oslo til Houston i 2009 og leder kontoret her. Nå i 
sommer kom også Einar Gulstad og Stig Aarseth. De to sist an-
komne er her for å tenke nytt, og grønt.  

"Norge har lange tradisjoner innenfor fornybar energi, spesielt 
vannkraft. Det har også vi i banken. Vi er her for å satse på be-
drifter som vil arbeide med fornybar energi”. Nå er det blant 
annet vindparker og solkraft det er snakk om. Dette er et nytt 
satsningsområde for banken i Amerika og det gjenstår å se om 
en bank fra lille Norge kan være med å skape nye, grønne alter-
nativ i Amerika. Dagene for Einar og Stig går derfor med til 
kundemøter og målet er å presentere dette for nye aktuelle kun-
der i Amerika.  

De tre nordmennene ved DnB NORs Houstonkontor: Fra 
venstre Stig Aarseth, Åsmund Skår og Einar Gulstad. 
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Glimt fra Kirkeboken 

 
Glimt fra  

Kirkeboken 

Lørdag 11. juni 2011 ble Ingrid Beate 
Sørhus og Christer Sundseth Johansen 
viet av tidligere Sjømannsprest Jan 
Tommy Fosse i Fana kirke, Bergen. Jan 
Tommy var prest i Houston fra 2004-
2009.  Søndag 19. juni ble Lily Smistad døpt i 

Sjømannskirken i Houston. Foreldre er 
Tarjej Smistad og Maria Svendsen. Til 
høyre sjømannsprest Eirik Aadland-
Tappel.  

Redigert av: Terje Odden 

Tirsdag 7. juni 2011 ble Siv Elise 
Kvamsdal og Morten Dagfinn Kolstad 
viet i Sjømannskirken i Houston. 

Onsdag 10. august 2011 ble Fatima Raimova 
og Laurits Alnes viet i Sjømannskirken i Hous-
ton. 

Onsdag 11. mai 2011 ble Vigdis Fred-
riksen og Erland Hansen viet i Sjø-
mannskirken i Houston. 

Søndag 29. mai 2011 ble Olivia Berit Lof-
stad døpt i Sjømannskirken i Houston. For-
eldre er Tony og Stacy Lofstad. Storebror 
heter Finn Henning. 

Lørdag 7. mai 2011 ble Hege Diana 
Trondsen og Matthew Donald Brown viet 

i Sjømannskirken i Houston .  
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Søndag 7. august 2011 ble Alexandra Marie 
Ellis, 3 ½ år, og Cameron Robert Ellis, 7 
mnd, døpt i Sjømannskirken i Houston. For-
eldre er Ann Baxter Ellis og Frederick Lee 
Ellis. Til venstre sjømannsprest Ingvild 
Mydske Fallegård. 

Søndag 31. juli 2011 ble Tristan Henrik Tøsse døpt i Sjø-
mannskirken i Houston. Foreldre er Elin Andersen Tøs-
se og Leon Henrik Tøsse. Storesøster heter Eva. I midt-
en sjømannsprest Ingvild Mydske Fallegård. 

 
Glimt fra  

Kirkeboken 

Søndag 29. mai 2011 ble Mila Eliza Veips døpt i Sjø-
mannskirken i Houston. På bildet fra venstre; far Ro-
mans Veips, fadder Inga Strause-Godejord, mor Liga 
Jevdokimova med dåpsbarnet, fadder Arnstein Gode-
jord. Foran er storesøster Daniela.  

Søndag 24. juli deltok kongressmedlem Sheila Jackson Lee under 
minnegudstjenesten i Sjømannskirken i forbindelse med terror-
angrepet i Oslo og på Utøya. Under til venstre er Sheila Jackson 
Lee flankert av kirkerådets formann Per Bergstøl til venstre, og 
våre sommervikarer Finn og Ingvild Labråten til høyre. Under er 
en kopi av kondolansebrevet fra Sheila Jackson Lee. 
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Slaget ved San Jacinto  

Helt Texas 

Har du forslag (og gjerne bilder!) til andre utflukts-
mål eller reisemål i Houston eller i Texas som du gjerne vil dele med andre, send en mail til  hous-
ton@sjomannskirken.no 

Skrevet av: Berit Aagaard 

 Santa Anna var i teltet sitt og underholdt seg med en vakker 
kvinne, senere kjent som “The Yellow Rose of Texas”.  Han kom 
seg unna, men ble pågrepet neste dag, kledt i en menigs uni-
form.  Resultatet av denne knusende seieren var at Mexiko ikke 
bare mistet Texas, men måtte gi fra seg New Mexico, Nevada, 
Arizona, California, Utah og deler av Oklahoma, Kansas og 
Wyoming.  Dette gjorde at De Forenede Stater økte sitt territo-
rium med nesten 1/3, og  slaget ved San Jacinto regnes å være 
det mest avgjørende noen gang på den Vestlige halvkule. 

Da Kong Olav var i Houston i 1982 og la ned grunnsteinen til 

Sjømannskirken, ønsket han å se slagområdet fordi han var in-
teressert i historiske slag.  The Texas Army stilte opp.  Texas er 
den eneste delstaten som kan ha sin egen armé, og alle stilte 
med munnladere og hjorteskinn.  Kongen inspiserte rekkene 
med stor interesse.   

Hver 21. april er det en seremoni ved San Jacinto Monument 
hvor Texas Army tropper opp og avfyrer salutt til minne om 
denne viktige dagen i Texas historie.  Monumentet er vel verd et 
besøk, det er den høyeste obelisk i verden med Texas-stjernen 
på toppen.  Man kan dra helt opp og få en fantastisk utsikt, be-
søke museet som viser de historiske hendelsene, se filmen 
“Texas Forever” eller ta en vandretur rundt området.  Like ved 
ligger The Battleship Texas, bygget i 1916, det første skip med 
luftvernartilleri og som var aktivt både i første og annen ver-
denskrig.  Spennende for både barn og voksene å se alle kanone-
ne og de digre maskinene. 

San Jacinto Monument er åpent fra 09.00 til 18.00.  
Tlf. 281 479 2421 

The Battleship Texas er åpent fra 10.00 til 17.00.  
Tlf. 281 479 2431 

Vi har vel alle hørt om Davy Crocket 
og The Alamo, men enda viktigere 
navn i Texas’ historie er Sam Hous-
ton og San Jacinto.  Helt fra begyn-
nelsen av 1830-årene var texanere 
mer enn lei av å være under Mexicos 
åk, og uroligheter brøt ut.  Texas 
erklærte sin selvstendighet fra den 
offisielle meksikanske regjeringen, 
og i januar 1836 marsjerte meksi-
kanske tropper ledet av General 
Antonio Lopez de Santa Anna inn i 
Texas for å knuse opprørerne.  Byer 
ble lagt i grus, kvinner og barn flyk-
tet foran troppene, det såkalte 
“Runaway Scrape”.  (En utrolig film 
om denne hendelsen: ”True Wo-
men” med  bl. a. Angelina Jolie.  
Også “The Alamo” med John Wayne 
kan anbefales.) 

I mars 1836 møttes lederne for å undertegne sin nye grunnlov 
og danne en regjering, ledet av Sam Houston.  Og så begynte det 
store dramaet.  6. mars falt The Alamo uten noen overlevende  
etter heroiske kamper, og tre uker senere endte slaget ved Go-
liad med meksikansk seier.  Her overga 400 texanere seg, men 
istedenfor å bli tatt som krigsfanger, ble alle brutalt henrettet. 

Texas var mer bestemt enn noensinne på å vinne over Mexico, 
og kampropene “Remember the Alamo, remember Goliad” in-
spirerte både politikerne og troppene. General Santa Anna var 
på vei mot kysten, det var strategisk viktig for ham å erobre hav-
nene der. Han hadde 700-800 veltrente menn og ventet for-
sterkninger. Sam Houston ledet sine 900 opprørere, alle var 
ivrige på hevn. 20. April 1836 var troppene nær nok til å se 
hverandre. Santa Anna regnet med at texanerne ville angripe 
tidlig neste morgen før hans forsterkninger kom, men alt var 
stille hos texanerne, og Sam Houston holdt krigsråd. Ca. 800 
mann ankom på Mexicos side utpå morgenkvisten, etter å ha 
marsjert hele natten. Da ingenting hendte, ga Santa Anna ordre 
om at alle skulle hvile, soldatene stablet sine våpen, og ingen 
vaktposter ble satt ut! 

Den 21. april kl. 16.30, midt under siestaen, kom angrepet.  
Meksikanerne ble totalt overrumplet, de fikk ikke engang tid til 
å finne sine våpen før de texanske hordene stormet over dem og 
meiet dem ned med munnladere og kniver, mens kampropene 
om Alamo og Goliad gjallet.  600 meksikanere falt, 700 overga 
seg mens Texas mistet 9 menn.  Slaget ble avgjort etter 18 mi-
nutter. 
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Masraff’s 

Man skal ikke ha vært lenge i Houston før man har lært å sette 
pris på mangfoldet av gode og rimelige spisesteder. Utvalget er 
enormt – ikke bare når det gjelder type mat, men også når det 
gjelder pris og kvalitet. 

Hvor går man når det skal være litt ekstra? Når man ønsker et 
måltid et stykke over gjennomsnittet? Også her er mulighetene 
mange. Og gode. Navn som Pappas Bros. Steakhouse, Brenner’s, 
Tony’s, Café Annie, Morton’s of Chicago og Mark’s vil ofte være 
blant de første som nevnes. Og alle er gode steder å spise og 
steder man sjelden blir skuffet. 

Men vår favoritt er ingen av disse. Vi velger gjerne Masraff’s på 
Post Oak Boulevard (tidligere på South Post Oak Lane) nær Gal-
leria. 

Restauranten drives av far og sønn Masraff. Man skal ikke ha 
vært der mange gang-
ene før man vil opple-
ve at senior kommer 
bort til bordet og hil-
ser på og slår av en 
prat, og junior tydelig 
viser at han både kjen-
ner en igjen og setter 
pris på at man kom-
mer tilbake. 

Kjøkkenet er italiensk-fransk-middelhavs-inspirert. Porsjonene 
er slik man vanligvis finner dem i Europa – det bør altså være 
plass til både forrett, hovedrett og dessert. Vinkartet er helt 

Skrevet av: Anonym 

greit, og serveringspersonalet er profesjonelle til fingerspissene 
og hjelper gjerne med tips om vin som passer til maten man har 
valgt. 

Og maten? Utsøkt!  Pannestekt Foie Gras er en forrett som i alle 
fall en av oss er veldig svak for, og blant hovedrettene har vi en 
tendens til å velge enten kamskjell, havabbor (sea bass) eller 
risotto.  Dessertutvalget er farlig godt, men eplekaken med va-
niljeis er nok en liten favoritt, med sorbet på en god andreplass. 

Masraff’s er en restaurant i det øvre sjikt mht kvalitet og det 
merkes ikke bare på maten! Servicen er upåklagelig, og man har 
alltid følelsen av at man med god samvittighet kan ta den tiden 
man ønsker og mer enn gjerne bli sittende og nippe til resten av 
vinen. Og det er et sted det er godt å sitte og prate. Lydnivået er 
behagelig, og man har ikke noen opplevelse av å sitte ”oppå” 
andre gjester. 

Masraff’s er som nevnt ingen spesielt billig restaurant.  I alle fall 
ikke etter Houston-målestokk.  Forrettene koster mellom 10 og 
20 dollar, hovedrettene 25-35, og dessertene koster 8 dollar.  Og 
mange av vinene ligger i sjiktet mellom 30 og 70 dollar.   

Så Masraff’s er kanskje ikke stedet man stikker innom på vei 
hjem fra ungenes fotballtrening eller når man skal ha en matbit 
etter noen timer på Galleria. Men til den spesielle anledningen 
eller kvelden man ønsker å unne seg litt ekstra? Uten tvil!  

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. 

Denne gangen har vi fått inn et bidrag fra en anonym leser (som 
hevder alle store matanmeldere er anonyme!) De har besøkt en 
restaurant i Galleria-området og deler gjerne sine erfaringer 
med våre lesere. 

 

Ut å spise 

http://www.masraffs.com/ 
1753 Post Oak Boulevard 
Houston, Texas 77056 
Tel: 713-355-1975 
Man-Fre 11-22 
Lør 18-22  Søn Stengt 
Bordbestilling anbefales 
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Høst på Sjømannskirken 

Skrevet av: Ingvild Fallegård 

 

Info 

Fra midten av oktober dukker to kjente ansikter opp på kirken 
igjen, Oddveig og Arne Jensen kommer som vikarer og blir over 
jul. Det er vi svært takknemlige og glade for! 

I høst er det viktig å få med seg at vi satser stort på Texas Dagen 
16. oktober. Vi begynner allerede litt før, med Lys Våken – over-
natting for deg mellom åtte og 13 år fra lørdag 15. –søndag 16. 
oktober. Sett av helgen nå, mer informasjon kommer på hjem-
mesiden www.sjomannskirken.no/houston og på nyhetsmail.  

Søndag 16. oktober inviterer vi så til Texas-Dag.  

Kl. 12 blir det familiegudstjeneste ute, der barnekoret Vill West 
synger og vi deler ut 4-årsbok til alle 4-åringer.  

Etterpå serverer vi BBQ a la Texas style før vi har ulike aktivite-
ter tilpasset forskjellige aldersgrupper. Antrekket er selvsagt: Vi 
bor i Texas og Texas er cowboy-land. Finn derfor fram, eller løp 
og kjøp, boots, jeans, cowboyhatt etc. Vi gjør stas på vinneren av 
tittelen “beste kostyme”.  Velkommen til en morsom dag på 
Sjømannskirken i Houston!  

I høst blir det forandringer i staben ved Sjømannskirken. Vår 
kjære husmor Linda Øyen har fått ny jobb i Sjømannskirken i 
Torrevieja i Spania. Linda starter i sin nye stilling 1. november. 
Dermed forsvinner også vår vaktmester Terje Øyen, og han for-
later oss så tidlig som 5. oktober.  

Det blir avskjedsgudstjeneste for Linda og Terje på sjømanns-
kirken søndag 2. oktober. Velkommen til å ønske dem en god 
reise videre! 

Bilder fra skandinavisk aktivitetsdag på Sjø-
mannskirken i vår. Ny konsul i Houston 

Grete Holmgren er ny konsul ved 
Generalkonsulatet fra 1. august. Gre-
te kommer opprinnelig fra Bergen, 
og har arbeidet i UD siden 1989 og 
var ansatt i personalseksjonen i UD i 
Oslo før hun tok stillingen som kon-
sul i Houston. Før den tid var Grete 
utstasjonert ved de norske ambassa-
dene i Singapore og Ottawa, og etter 5 år hjemme i Norge, ser 
Grete frem til å tjene norske interesser fra utlandet på ny. Grete 
kommer til Houston sammen med sin mann fra Oklahoma og to 
barn på 10 og 13 år. Selv om varmen i Texas for tiden er intens, 
er dette noe hun er godt vant med fra sin tid i Singapore, og en 
rekke ferier til sørstatene i USA, et område av landet Grete og 
familien dermed kjenner godt fra før. Ettersom Grete skal være 
utstasjonert ved Generalkonsulatet i de neste 2-4 årene, var ikke 
flyttesjauen fra Oslo til Houston liten. Men dette til tross, har 
Grete og familien funnet seg fort og godt til rette i Houston, og 
trives svært godt. Overgangen fra personalavdelingen i Oslo er 
stor, men det er nettopp de nye utfordringene dette medfører 
Grete ser aller mest frem til ved å begynne ved Generalkonsula-
tet i Houston. Med rikelig erfaring fra andre utenriksstasjoner, 
samt UD hjemme i Norge, kan det vanskelig tenkes noen bedre 
skikket til å fylle Øystein Eriksens sko enn Grete Holmgren. 
Velkommen til Texas, Grete! 

Rett etter julemarkedet i november 
får Sjømannskirken stor-fint besøk 
fra Norge. Det er tid for bispevisitas 
og biskop Halvor Nordhaug gjester 
Houston fra 16.-19.november. Sjø-
mannskirkens generalsekretær Au-
dun Myhre, styreleder Thorhild 
Widvey og utenlandssjef Helge Ta-
ranrød deltar også. Vi inviterer der-
for til følgende arrangementer: 

Torsdag 17. november kl. 18: 
Gudstjeneste i The Woodlands. Dette blir 3. gang vi feirer guds-
tjeneste litt nord for byen og vi gleder oss til å vise biskopen det 
spennende arbeidet som skjer her. Ta kontakt med Sjømanns-
kirken for å få adresse til familien Kroken, der gudstjenesten 
holdes.  

Fredag 18. november kl. 19.30 Kveldsgudstjeneste i Sjø-
mannskirken. Velkommen til visitas-gudstjeneste der biskop 
Halvor Nordhaug preker. Det blir nattverd. Etterpå deler vi 
kveldsmat og får en hilsen ved generalsekretær Audun Myhre.  

Bispevisitas 

Neste familiegudstjeneste er søndag 25. september kl. 15 NB! 
Merk tiden. Det er høsttakkefest og Steinar Rishaug deltar.  
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17. mai-feiring på Sjømannskirken 

Skrevet av: Ingvild Fallegård 

 

Siden sist 

Hele to dager til ende feiret 
vi vår kjære nasjonaldag i 
år. Først ut var vi med fa-
miliefeiringen søndag 15. 
mai. Therese Klovning 
holdt tale for dagen og im-
ponerte store og små med 
sine gode ord om Norge og 

friheten vår. Generalkonsul Jo-
stein Mykletun kom med en hilsen 
fra H.M Kong Harald, og sa også 
noen ord til nordmenn i Houston, 
på vegne av seg selv.  

Det var pølser, is og brus, slush, 
korps og tog. Det var ski-gåing, 
boksekasting, hoppeslott og trille-

OTC Skrevet av: Ragne Riise 

Under Offshore Technology Conference (OTC) stilte flere opp på 
dugnad for Sjømannskirken. På den norske paviljongen serverte 
de frivillige snitter og hjemmebakte kaker til inntekt for kirken.  

- Det er ettertraktet å stå her på stand. Vi møter masse folk, og 
det er fint å gjøre noe for kirken, sier primus motor Charlotte 
Sletfjerding.  

Hver dag sto de norske damene på stand, med flere hundre be-
søkende hver dag. Årlig pleier kirken å tjene rundt 10.000 dollar 
under konferansen, noe som er en kjærkommen inntekt.      

- Mange av mennene våre er på konferansen, så hvis vi er heldi-
ge, får vi et glimt av dem dersom de kommer den dagen vi har 
vakt, smiler Sletfjerding.  

 

 

 

bår-race! Speaker’n på banen, Eirik Tørstad, behøvde egentlig 
ikke mikrofon en gang… Stemmen bar uansett! Takk til over 60 

frivillige som var med å 
gjøre dagen til en ufor-
glemmelig opplevelse for 
store og ikke minst små! 

 Selveste dagen serverte vi 
over 60 personer hjemme-
lagede smørbrød, vi sang 
nasjonalsang og Fedre-
landssalmen, 4 blåsere 
sørget for at tonene fikk 
oss til å lengte hjem og 
desserten gjorde oss takk-
nemlige og glade. Kirke-
rommet var pyntet til fest, 
og det var alle som deltok 
også.  

Takk til Ingvild og Finn! 

F.v.: Rannveig Nordhagen, Anette Schei, Kari Platou, Merete 
Aanestad, Anne Kathrine Bratfoss, Charlotte Sletfjerding, Tove 
Lysne, Reidun Sollie og Tone Herigstad. De serverte forfrisk-
ninger og hjemmebakst under den første dagen av OTC. 

Herr og fru Labråten fikk 
sammen med sine to yngste 
sønner Bendik og Fillip stilt 
noe av Houston-lengselen 
sin ved å vikariere ved Sjø-
mannskirken i sommer. 
Sammen holdt de kirken 
åpen i helgene, og hele siste 
uken etter 22. juli. De var 
både vaktmester, vertskap, 
husmor, musiker, havneansvarlig, “prest” og gikk på husbesøk. 
Tusen takk til begge to for en uvurderlig innsats i sommer-
varmen a la Houston!  

Helle og Tom Gustavsen ”in   
action”! 
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”From Texas with Love” 

En glohet julidag i 1997 landet vi i Houston, vår lille familie med 
mor, far og tre jenter på to, 12 og 14 år.  Etter flere års fartstid 
hos oljeselskapet Amoco i Stavanger hadde jeg i samråd med 
familien takket ja til utestasjonering i Houston. Jeg skulle jobbe 
i Amocos internasjonale juridiske avdeling, mens kona mi, Tor-
bjørg, hadde fått permisjon fra sin lærerjobb og satset på å være 
hjemmearbeidende. Første prioritet var å få dagliglivet til å 
funke, ikke minst når det gjaldt skolegangen for våre to ung-
dommer.  

Før vi reiste hadde vi gjort litt ”research” om steder å bo,  jobb-
nærhet og skoler som kunne anbefales. Vi bosatte oss i Cinco 
Ranch, som for 14 år siden var en av de nyeste drabantbyene i 
Katy, og som den gang lå langt vest for Houston. De to eldste 
barna begynte på skoler i nærmiljøet, hhv Taylor High School 
og Beck Junior High – enorme elevtall etter våre forhold, men 
hvor begge jentene trivdes godt – dog etter en viss innkjørings-
tid. Fremdeles holder de seg oppdatert om gamle klassekamera-
ter, via ”fjesbok” (- som Språkrådet ville sagt det). 

Mye har vært sagt og skrevet, også i 
Texas Nytt, om den vennlighet og imø-
tekommenhet som vi nordmenn blir 
møtt av i Texas fra Homo Americanus, 
så jeg skal ikke dvele ved det. Annet enn 
å si at da vi kom tilbake til Norge som 
turister, ble vi vàr på at de fleste vi møt-
te på vår vei ikke hilste, men foretrakk å 
stirre ned i terrenget eller ut i luften. 

Dette i motsetning til hva vi opplevde i Houston, hvor ”alle” 
hilste. Etter at vi for noen år siden anskaffet oss hund, ble det 
igjen ”lov” å hilse, i hvert fall hilse på andre hundeeiere – vår 
lille hund fungerer fremdeles ypperlig som en vennlighetens 
døråpner. 

Vi visste at vår tilmålte tid i USA var knapp, derfor ønsket vi å 
oppleve USA ”fra innsiden”, å bli kjent med våre amerikanske 
kolleger og naboer, få amerikanske venner – og leve der og da, 
uten å strebe etter ”det norske” i alt vi foretok oss. Da kunne vi 
jo likeså godt blitt i Norge.  

Samtidig ønsket vi ikke å kutte båndene helt. Vi ønsket å kom-
me i kontakt med et norsk miljø i Houston, ikke minst for unge-
nes del. For oss var det naturlig å søke til Sjømannskirken. Etter 
hvert ble vi mer og mer engasjert, jeg som kordirigent for det 
nystartede koret og som organist og bandmedlem, og Torbjørg i 
kvinnegruppen og andre sammenhenger. Jeg fikk også være 
med på å anskaffe et nytt digitalt Allen-orgel til Sjømannskirken 
høsten 1997.   

Det var også godt og trygt for familien å ha gode venner gjen-
nom Sjømannskirken når jeg var ute og reiste i jobbsammen-
heng. Jeg jobbet i en internasjonal avdeling med base i Hous-
ton, og var ofte på reisefot, gjerne  et par uker av gangen.   

 
Tilbake-

blikk 

Dessverre (for oss) var slutten av 
1990-tallet preget av store omstil-
linger i oljebransjen, ikke minst av 
fusjoner og oppkjøp. Amoco ble 
kjøpt opp av BP, omorganiseringer 
fant sted, og vår lille familie  retur-
nerte til Norge i begynnelsen av 
1999. En ny jobb i BP ventet. Så vi 
fikk bare i underkant av to år i 
Houston. 

Men uansett. Tiden i Houston 
står i en egen glans for vår fa-
milie, selv om vår lille attpåklatt, Helene, som nå er 16 år, klager 
på at hun ikke husker noen ting fra oppholdet. Men for de to 
eldste barna har  Houston-oppholdet satt et varig preg. Jeg tror 
at de begge har fått et utvidet perspektiv. Riktignok er det sant 
at ”Norge er et land i verden” (som tidligere statsminister Lars 
Korvald en gang så treffende sa i et innlegg fra Stortingets taler-
stol), men det faktum at det finnes så mye mer ”der ute”, også 
som Norge og vi nordmenn kan lære av, tror jeg kommer mye 
klarere frem når man har tilbragt en del tid utenfor gamlelan-
dets grenser. Særlig vil nok de unge påvirkes mer av å ha jobbet 
og gått på skole utenlands. Jeg tror nok at oppholdet vårt i 
Houston kanskje var hovedårsak til at vår eldste datter (nå 28) 
valgte å ta sin utdannelse og skaffe seg jobb i Frankrike og at 
hun etter to år i Norge igjen skal jobbe utenlands.  Samtidig er 
det godt å tenke på – i disse tider – at Norge er ”vårt lille land”, 
hvor et lite og etter hvert flerkulturelt folk kan stå sammen i 
vanskelige tider og hegne om positive og universelle verdier. Og 
hvor kirken den norske – og sjømannskirkene over hele verden 
– har vist seg å være et ankerfeste i folks (u)bevissthet. 

Vi fikk mange gode venner i 
Houston, både blant nord-
menn og amerikanere, som vi 
fremdeles har kontakt med. 
Torbjørg har også ”Houston-
gjengen” som møtes regelmes-
sig, en del folk fra Stavanger 
som vi var samtidig med i 
Houston, og som etter hvert 
flyttet tilbake til Stavanger. Det er noe med felles erfaringer og 
referanseramme som er veldig verdifullt når vi er tilbake i den 
norske ”hverdagen”. 

Vel, livet har gått videre. Alt har sin tid – ”been there, done 
that”. Vi trives veldig bra i Stavanger, men jeg må jo innrømme 
at jeg ikke hadde noe imot at min nåværende arbeidsgiver, Co-
nocoPhillips, flyttet hovedkontoret til Houston for noen år si-
den. Det har gitt meg anledning til å stikke innom Sjømannskir-
ken og hilse på gamle kjente, noe som alltid er like hyggelig!  

Lykke til med arbeidet videre i Sjømannskirken i Houston! 

Vennlig hilsen Tore Ulleberg. 

Skrevet av: Tore Ulleberg 
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Barnas side 

Fra barnemunn 
Freya og familien hennes er på vinterferie i 
NYC, og hun har stått på skøyter på Rockefeller 
Center for første gang.  Etter et kraftig  fall, der 
hun tar seg for med hånden, har hun tydelig 
vondt, og da de vender tilbake til hotellet er hun 
sur som en padde.  På hotellet venter slekt-
ninger som Freya ikke har sett på lange tider, og 
da hun ser en tante komme oppstemt løpende 
mot seg i korridoren, bråstopper hun, rekker ut 
armen som en politimann som stopper trafik-
ken, og utbryter: “DON’T MESS WITH ME!”  
 
Innsendt av Inger Russell 

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! 

Redigert av: Terje Odden 

Løsning på oppgavene kommer i neste nummer! 

 1 2  3 4 5 

6        

        

7    8  

    9    

10 11       

12     

Vannrett: 
 1.  Forening 
 6.  Skriker 
 7.  Får vi av grisen 
 9.  Fisk 
10.  Pikenavn 
12.  Lukter vi med 
  
Loddrett: 
 1.  Styrken 
 2.  Smilte 
 3.  Er den som kom-

mer for sent 
 4.  Tigge 
 5.  Gikk tvers av 
  8.  Pronomen 
11.  Side 
 

Kryssord 
 4   1     5 2 

     3  2   1 

  1  6  9 4  8 

  2 3   8  5 1  

  1   3 8 9   

8 9     3  7 

1 8 9   3  7    

   2 4 9  1 8 3 

4   5 8      6  

Lett Sudoku 

I sommer kom det en mail til oss fra en ferierende nordmann i Tsjekkia. 
Da han fikk øye på dette skiltet tenkte han at det måtte være Sjømanns-
kirken i Houston som hadde utvidet virksomheten sin til “Space” siden 
vi jo er sjømannskirke i verdens romferdshovedstad. Hm.. kanskje noe å 
tenke på? “Romprest – Houston, we no longer have a problem!”  

Fra barnemunn 
En av prestesønnene på kirken overhører at 
pappa er i samtale med en for gutten ukjent 
mann. Han har lært at vente skal man, når de 
voksne prater. Men etter en kort stund kommer 
spørsmålet:  
“Hvor lang tid tar det å prate med en mann, 
pappa?” 
 

Denne tegningen har vi fått fra Hanna Aadland-
Tappel, som er 5 år. Tusen takk, Hanna! 
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Fredag 29. april 
reiste 16 konfir-
manter fra Houston 
til New York på 
leir.  

Her møtte vi mange 
konfirmanter fra 
mange steder i 
USA. Vi fikk nye 
venner som vi hol-
der kontakten med. 
Helgen var stappet 
med program, men 
vi fikk også fritid. 
Lederne var veldig 
hyggelige.  

Lørdag ble vi delt inn i to grupper. Vi byttet på å fly helikopter, og å lage ting til gudstje-
nesten på søndag. Det var kjempegøy å fly helikopter og vi fikk se hele Manhattan, Sta-
tue of Liberty og Madison Square Garden. 

Lørdag ettermiddag var alle med på å lage forskjellige ting: trær, 
sauer, fugler, blomster, og mennesker. Etter dette verkstedet 
gikk vi opp på takterrassen og spiste litt frukt. Da vi kom ned 
igjen så vi at nesten alle tegningene våre var ødelagte. Vi ble vel-
dig lei oss. Først sa lederne at de som hadde gjort det måtte mel-
de seg. Så sa de at det var de som hadde gjort det, fordi de ville 
ha frem den følelsen om at noe er urettferdig. De ville få oss til å 
kjenne på den følelsen. 

Senere på kvelden hadde vi middag, dessert og pene klær. Etter 

Redigert av: Terje Odden 

Konfirmanter 2010-2011 

 
Ungdoms- 

tanker 

det var det underholdning med ”Leit Show.” Til 
slutt gikk vi opp på taket og så film. 

Søndag hadde vi gudstjeneste. Vi fremførte det vi 
hadde laget dagen før i Battery Park. Etter kirke-
kaffen fikk vi som kom fra Houston dra til Times 
Square og shoppe. Flyet vårt gikk ikke før litt senere 
på kvelden, så vi fikk litt tid til shoppingen. Alle var 
glade for det. Dette var en fantastisk tur som vi aldri 
vil glemme!  

Takk til Kari, Fredrik og Eirik som var ledere på 
turen! 

 

Stine & Caroline 
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Konfirmanter 2010-2011 

 
Ungdoms- 

tanker 

Vanskelig Sudoku  

Ønsker du å være konfirmant i Sjømannskirken? 

Konfirmasjonstiden inneholder weekender på Sjømannskirken. I fjor hadde vi en felles konfirmantweekend i New York sammen 
med konfirmanter fra sjømannskirkene i New York, Miami og New Orleans. 

Konfirmantundervisningen for 2011-2012 har allerede started, men du kan fortsatt bli med. 

For mer informasjon og påmelding, ta kontakt med Eirik Aadland-Tappel på Sjømannskirken, tel 281-998-8366 eller e-mail: 
eaa@sjomannskirken.no 

Løsning på oppgavene kommer i neste nummer! 

   5 4   1 7   

4      9     

     9 8      

   6 7    9 

3          1  

    2   5     6   

8     4        

 7 9         4 

5 1  7 6 3    

Årets konfirmantkull: 

Foran fra venstre: Medhjelper Fredrik Fallegård, Herman Stoud 
Platou, Lars Bjelland Skau, Julie Simone Petersen, sjømanns-
prest Eirik Aadland-Tappel, Stine Kleven, Caroline Hole Flinder, 
Malin Klungtveit, og Sarah Louise 
Petersen. 

Bak fra venstre: Erik Richard Hill, 
Mie Cecilie Petersen, Markus An-
dré Soma, Arne Stafseth Bjørkevoll, 
Eirik Alveid Haarseth, Mille Marie 
Hansen, Nils Hendrik Klavers, Ian 
Blaine Small, Sindre Seland Helles-
mark, Brit Marie Steckmest 
Sivertsen, Amalie Egenes, Håvard 
Horgen Thunold, medhjelper Kari 
Ødelund Danielsen. 
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Mobilfri sone til sjøs 

Skrevet av: Ingvild Fallegård 

 

Havn 

bord har svært høy prioritet.  

Alle tre hadde Odfjell som førstevalg når de skulle ønske seg 
praksis etter VG1 og VG2. Alle tre var heldige. For Kjetil er det 
eventyrlysten som ledet ham inn på denne yrkesveien: “Jeg vil 
se verden”, og det syns han han har fått, allerede på den første 
turen. “Det er bare en bonus for oss å få gå i land” sier Sela-
mawit. “Vi er ikke her på ferie, men på jobb. Allikevel har vi 
vært i land i Brasil og Mexico,” istemmer Kjetil. “Ja, vi får opple-
ve så mye ved å jobbe i Odfjell” fortsetter Selamawit. Hun har 
vært i land flere steder; Sør-Afrika, Dubai, Rotterdam og Rio. 
Iselin ser ut som hun gleder seg til fortsettelsen.  

Alle innrømmer å ha vært ganske nervøse før første tur. “Tenk 
om jeg driter meg ut!” Om bord på båten er det et annerledes liv 
enn hjemme. Du savner venner og familie, men får en ny familie 
om bord. “Bow Cecil er mitt andre hjem” sier Selamawit. Og 
maten er de alle meget fornøyd med. Det er to varmretter å vel-
ge mellom til både lunsj og middag. Og det kan være både julaf-
ten, nyttårsaften og påske på en uke på menyen. Og så serveres 
det komle hver torsdag!  

Jeg kjenner at jeg blir litt imponert! Imponert over dagens førs-
tereisgutter. Som sjø-
mannsprest har jeg jo lyttet 
til historier fra de sju hav. 
Om da de nå gamle hard-
barka sjøfolka dro hjemme-
fra som   14-åringer. De er 
ikke så lite tøffe dagens 
lærlinger heller. Det er 
disiplin og orden om bord, 
og altså svært dårlig mobil 
dekning. “En time før kai 
og en time etter har jeg så 
vidt dekning på mobilen.” 
Hvilke andre norske ten-
åringer kan tenke seg en 
seks ukers mobilfri sone?  

Klarer norske ungdommer seg uten mobiltelefon og internett 
seks uker på rad?  

Lærlingene på Bow Cecil svarer JA!  

Selamawit Mebrahtu er lærlingen med lengst fartstid til sjøs. 19-
åringen fra Bergensområdet er nå i ferd med å avslutte sin 4. tur 
med Bow Cecil. I et helt år, seks uker på, seks uker av, har hun 
vært eneste jenta om bord. Og hun jobber i maskinrommet! På 
første tur så kollegaene på henne, og hun tror de tenkte: “Du er 
jente. Hva gjør du her?” Men på neste tur satt hun  hardt  mot 
hardt og ville delta. I dag gjør hun selvfølgelig alle oppgavene en 
lærings-maskinist skal utføre. Etter den første turen har hun 
heller ikke reflektert over at hun er jente og de andre gutter og 
menn. Nå er hun selv “en av gutta”.  

Kjetil Ellingvåg er på sin første tur. 18 år gammel reiste han 
alene fra Kristiansund til Paranagua i Brasil. Det er en lang reise 
å ta alene. Foran ham lå seks uker til sjøs, på sin aller første tur 
som lærling på en Odfjell-båt. Ved ankomst i Brasil ble han møtt 
av en agent som hjalp han trygt til hotellet. Så ble det venting, 
“Tomorrow” var første beskjed, og den ble gjentatt tre ganger, 
og så etter fire dager alene på hotell, bar det endelig om bord på 
båten. “Jeg følte meg ganske alene”, innrømmer Kjetil. “Og så 
funka ikke støpselet mitt i den brasilianske veggkontakten, og 
dermed ble jeg nettløs også, i fire dager mens hele Norge fikk 
med seg nyhetene etter 22. juli. Godt hotellet hadde BBC.”  

Den dagen jeg er om bord på båten har nykomlingen Iselin Jar-
lind ankommet 4 timer før meg. Hun har gjennomgått den førs-
te runden på båten. “Her er det og her er det”, men så glemmer 
man jo fort, for alle etasjer ser ganske like ut på innsiden. Hun 
har innlosjert seg i lugaren sin. Egen lugar med dusj og do – det 
er de alle tre takknemlige for! Sikkerhet er det første som møter 
ungdommene når de kommer på båten. Hver lørdag når båten 
er ute er det full sikkerhetsøvelse. Og det trengs. Både Sela-
mawit og Kjetil har vært vitne til hendelser som raskt kunne gått 
verre hvis ikke mannskap var i topp beredskap hele tiden. “Det 
er en kjemikaliebåt. Vi frakter farlige stoffer.” Sikkerheten om 



 

Texas Nytt Nr. 3  2011  21  

Sjømannskirken i Houston har inngått lokale samarbeidsavtaler 
med Framo, Kongsberg Maritime, Unitech, Beerenberg og Open 
IT. Bedriftene støtter arbeidet i Houston ved en avtalt sum pr 
år. Slike avtaler med norsk næringsliv finnes både sentralt i 
Norge og ved sjømannskirkene i London, Singapore og Dubai. 
Disse avtalene er meget viktige for arbeidet ved kirken. 

Sjømannskirken har en 24-timers beredskapstelefon i Norge, 
der du alltid får en å snakke med. Houston har flere ganger  
bistått nordmenn på båter og plattformer, etter bilulykker eller 
når noen har havnet på sykehus. Andre ting det er viktig for 
bedriftene å vite om er at Sjømannskirken kan bistå nyinnflytte-
de, ansatte som møter ulike problemer ved en utestasjonering, 
når noen trenger noen å snakke med ved vanskeligheter i sam-
liv, familieliv, ved sykdom eller ved dødsfall. Sjømannskirken er 

Lokale samarbeidsavtaler 

 

Partnership 

en møteplass for barn, ungdom, voksne og eldre og det er et 
trekkplaster for norske bedrifter som skal sende sine ansatte fra   
Norge til Houston. 

Andre  måter for næringslivet  å bidra til Sjømannskirkens til-
stedeværelse i Houston er ved å ha annonse i Texas Nytt, delta-
gelse på golf-turnering og gjennom mange andre konkrete må-
ter. Uansett hvordan bedriftene ønsker å være med kan kirken 
forsikre om at støtten tas godt i mot, og vi vil også få ut budska-
pet om at bedriftene skal vite at Sjømannskirken er her når det 
trengs, i hverdag og fest. 

Er din bedrift interessert i et møte for å se på mulighetene for å 
inngå en lokal avtale, eller for å snakke om hvordan Sjømanns-
kirken kan være til hjelp for din bedrift, ta kontakt med sjø-
mannsprest Ingvild Fallegård, imf@sjomannskirken.no 
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Program for høsten og årets julemarked 
PROGRAM FOR KVINNEFORUM  

HØSTEN 2011. 

7. sept Oppstart med info, Quiz, god mat og prat. 

21. sept Tur til Haak Winery i Alvin. Omvisning med vinsma-
king og lunch etterpå. 

5. okt ”Klassisk formiddag” med Marianne Kroken. Kari Da-
nielsen på piano.  

19. okt Foredrag om Turistforeninga ved Ranveig Nordhagen. 

2. nov Foredrag av Anne Brith Berge, om hennes arbeid i 
Houston for norsk næringsliv. 

11., 12. og 13. nov Årets julemarked. 

30. nov  Vi pakker inn julegaver til sjøfolk. 

14. des Juleavslutning med ”minimesse”, rømmegrøt og speke-
mat.  

Kvinneforumsmøtene er annenhver onsdag på Sjømannskirken 
i Houston, og starter kl. 10.30. 

houston@sjomannskirken.no    tlf.: 281-998-8366 

Det tas forbehold om endringer av programmet. 

 
Kvinne- 
forum 

Skrevet av: Ingvild Fallegård  

FRIVILLIG I NOVEMBER  

Hold allerede nå av den viktigste helgen i november! 11. – 13. 
november går årets julemarked av stabelen, se egen annonse 
side 24. 

Under denne ene hektiske og travle helgen i november trenger 
Sjømannskirken mange frivillige hender som bidrar til at årets 
julemarked blir en god smak av Norge for alle som er innom 
kirken denne helgen!  

Hva kan man bidra med? 

På forhånd: 

Bake småkaker/julekaker 

Rigge til og pynte på Sjømannskirken 

Sy, brodere, hekle, strikke eller lage ting til håndarbeidshjørnet 

Under selve julemarkedet: 

Parkeringsvakt og eventuelt shuttle 

Selgere til kirkerommet 

Selgere til bakeri og butikk 

Selgere i kafeteriateltet 

Bakere 

Etter julemarkedet / søndag ettermiddag: 

Rigge ned og bære stoler og bord 

Sjømannskirken er takknemlig for hvert frivillig bidrag denne 
helgen. Ønsker du å melde deg til tjeneste allerede nå? Ta kon-
takt med Kari Danielsen (kod@sjomannskirken.no) eller ring 
kirken 281-998-8366.  

Kvinneforum er et fellesskap på Sjømannskirken som møtes annenhver onsdag kl 10.30. Det er Kvinneforum som er ansvarlig for å 
utnevne basarkomiteen som igjen har ansvar for årets julemarked.  

Kvinnearbeidet har en lang historie i Sjømannskirken. I løpet av høsten kan også du være med å bli kjent med andre damer i byen 
og lære om forskjellig interessante temaer. Vi deler alltid et godt måltid, får et lite ord med på vegen og har utlodning til inntekt for 
Sjømannskirken.  

Kvinneforum drar blant annet på turer i Houston med omegn. 
Her er kvinnene på tur til Chinatown Houston våren 2010.  

Tidligere leder av kvinneforum Edel 
Berget viser fram hovedgevinsten 
fra kvinneforums utlodning til inn-
tekst for Soddo-prosjektet (les mer 
om det på siden til høyre) 
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Nytt fra Kari og Asle i Soddo 
For Kari og Asle er hverdagen igjen i ferd med å sette inn. Asle 
har nå fått en halv stilling gjennom FNs fredskorps, der han 
sammen med Haukeland Sykehus og Black Lion i Addis Abeba 
skal starte et utdanningsprogram for anestesileger. Etiopia 
mangler dette tilbudet i dag, og Asle ser på dette som en mulig-
het til å sørge for en varig tilgang til anestesileger i dette landet. 
Mens de er i Addis skal Kari være medhjelper i en organisasjon 
som heter ‘My Sisters’. Dette er en uavhengig organisasjon som 
ble dannet for å hjelpe fattige kvinner med barn i bydelen Maka-
nissa i Addis Abeba. Kari skal blant annet bidra med språkun-
dervisning, innsamlingsaksjoner og lignende.  

Samtidig fortsetter byggevirksomheten i Soddo. Etter mange 
forsinkelser ser det endelig ut til at det nye gjestehuset skal bli 
ferdig, og Kari har allerede gjort innkjøp til innredningen: Nye 
møbler, madrasser og gardinstoff gjøres klar til bruk, og de hå-
per alt skal stå ferdig i september. Asle jobber også med et 
byggeprosjekt for sykehuset. Han håper å skaffe tilveie midler til 
nye CT-Scan og røntgen-apparater, og for å gjøre plass til det 
må de bygge en ny avdeling på sykehuset. De har allerede pekt 
ut et område som kan brukes til dette, men det er et stort pro-
sjekt så de regner ikke med at dette blir ferdig på mange måne-
der. Men hvis dette går i orden, vil det gjøre sykehuset i stand til 
å tilby enda bedre og raskere behandling for pasientene, og de 
kan utføre operasjoner som de i dag ikke er i stand til. 

Selv om tiden i Houston ble kort i år, rakk Kari og Asle å være 
innom Sjømannskirken under to gudstjenester, og den 5. juni 
var hele familien på plass og deltok med tekstlesinger, forbønn 

og en orientering om arbeidet de 
driver der nede. Sara Janne har 
nå begynt sin 4-årige turnustje-
neste i South Carolina for å bli 
gynekolog, Maria er ferdig ut-

dannet kommunikasjonsrådgi-
ver, og Filip tar fatt på sitt tred-
je år på ingeniørstudiet ved UT. 

Reisebrev blir oppdatert jevn-
lig, så besøk websida for siste 
nytt fra våre misjonærer i Afrika: www.soddoproject.com. 

Skrevet av: Terje Odden 
 

Soddo- 
siden 

Da er sommeren over for denne gang, og i Houston kan vi se 
tilbake på en sommer med rekord-varme og –tørke. I august ble 
det registrert over 100 °F på 30 av 31 dager, og vår nye ‘all time 
high’ temperatur er nå 109 °F, eller 43 °C. Samtidig har vi nes-
ten ikke hatt nedbør siden februar, så tørken begynner å bli pre-
kær i store deler av Texas, mens andre stater har hatt rekordar-
tet nedbør og flom. 

Parallellen til Etiopia er slående. Kari og Asle er tilbake i Soddo 
etter en ferietur som innebar mye reising; til Norge, så til USA, 
tilbake til Norge, før de vendte tilbake til Soddo via Addis Abeba 
i august. Dette er slutten av 
regntiden der, og i løpet av den-
ne perioden blir alt av veier og 
gater gjort om til gjørmete bek-
ker, så det er nesten uframkom-
melig mange steder. Plastikksko 
er det eneste som fungerer i 
mangel av norske slagstøvler! 
Samtidig vokser alt og kjøkken-
hagen bugner av frukt og bær, 
så de lever et meget sunt liv med 
avling fra egen hage! Den eneste 
ulempen med alle disse vitamin-
ene er som Asle sier: ”Vi kom-
mer til å sitte alene igjen på 
gamlehjemmet ”. 

Kontrasten til det sørlige Etiopia er stor. En langvarig tørke og 
hungersnød er i ferd med å vokse til en katastrofe, og Kari for-
teller at hun daglig ser lastebiler fullastet med matforsyninger 
på vei sørover til de verst rammete områdene. Så etiopierne 
prøver å hjelpe så godt de kan, selv om de ikke lever i noen over-
flod selv. 
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Løsninger på sudoku og kryssord fra nr. 2-2011 

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  

4  1 9 3 6 7 5 8 2 

3 7 2 8 5 1 9 4 6 

5 6 8 4 9 2 1 3 7 

9 4 1 2 8 3 6 7 5 

8 3 7 6 1 5 4 2 9 

2 5 6 7 4 9 8 1 3 

6 2 5 1 7 4 3 9 8 

7 8 4 9 3 6 2 5 1 

1 9 3 5 2 8 7 6 4 

7  8 1 9 4 6 5 3 2 

5 2 9 1 7 3 8 6 4 

4 6 3 8 2 5 1 9 7 

8 4 7 3 9 1 6 2 5 

3 9 2 6 5 4 7 1 8 

1 5 6 7 8 2 3 4 9 

2 3 4 5 1 8 9 7 6 

9 1 5 4 6 7 2 8 3 

6 7 8 2 3 9 4 5 1 

F A R A O 

O P U M 

R O T D 

L A L S 
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M A T 

E L T 

K 
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E 
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S 

 1 2  3 4 5 

6        

 7    8   

 9   10    

11    12    

 13        

  14   

Vannrett: 
 1.  Konge i Egypt 
 6.  Farlig gift 
 7.  Fred 
 8.  Pronomen 
 9.  Dansk øy 
11.  Jamre 
13.  Rød frukt 
14.  Kna! 
 
Loddrett: 
 1.  Se ned på 
 2.  Romfartøy 
 3.  Til hest 
 4.  Pikenavn 
 5.  Eggrett 
10.  Nordmann i nord 
12.  Forrykt 
 

Kryssord 

I 

L 

E 

Du kan vinne flybillett tur/retur Newark-Oslo  

(eller Oslo-Newark) for 2 personer! 

 

 

 

 

Ta lodd på årets julemarked — Eller hvorfor ikke allerede nå?  

Loddbøker er lagt ut i butikken på Sjømannskirken. 

$5 per lodd 
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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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The Norwegian American Chamber of Commerce, Inc. 
Southwest (Houston) Chapter 

            

 Norway House Cell: 281-682-4327 
 3410 West Dallas Street, Suite 200 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. 

 
 
 
 

Leading Norwegian modular supplier 
www.rogplan.no 

 



 

30   Texas Nytt Nr. 3  2011 



 

Texas Nytt Nr. 3  2011  31  

  Viktige kontakter i Houston 

Norwegian Society of Texas 

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

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

 

Scandinavian Club 

Kontakt: Odd Eiesland         

Telefon:  ................................... 713 467 8720 

 

Houston/Galveston - Stavanger 

Sister City Society 

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

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

 

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 

 Kirkerådet 

Formann: Per Bergstøl 

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

 

 
Kvinneforum 

Ta kontakt med Sjømannskirken 

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

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

  

 

Norske kvinner i Katy / ISRID   

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 

 

Norske kvinner i Woodlands 

Anne Sofie Olsen 

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

 

Barnekoret Vill  West og Kirkekoret 

Kari Ø. Danielsen                 

Telefon: .................................. 832 279 9020 

E-post: .................. kod@sjomannskirken.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) 

www.innovationnorway.no/houston  

 

INTSOK: 

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

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

 

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 

 

Swedish American Chamber of Com-
merce 

Sarah Sweet 

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

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