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I Sjømannskirkens lokaler fikk vi prøvesmake julen allerede i 
november. Julemarkedet gav oss alt vi trenger av farger, mu-
sikk, pynt, mat og drikke til å komme skikkelig i julestemning.  

TAKK! Jeg kan ikke få sagt det med store nok bokstaver! Den 
innsatsen så mange frivillige gjør disse tre dagene i november er 
utrolig viktig for Sjømannskirkens arbeid i Houston. Et godt 
økonomisk fundament gir stabilitet, og dermed kan Sjømanns-
kirken også ha solid grunnlag for videre utvikling. For videre må 
vi – hele tiden.  

Nå er det adventstid – ventetid, og vi kan bruke tiden godt. Det 
er så mye å fylle desember måned med, selv om vi er langt borte 
fra lange, mørke ettermiddager, snø, is og frost. Desember er 
den mest forventningsfulle måneden i hele året, og noen og en-
hver av oss kan vel synes det blir vel mange forventninger å leve 
opp til. Tindrende barneøyne, dufter som skal fylle huset, kake-
bokser som skal fylles opp og gaver som skal glede mottageren. 
Puh, vi kan få prestasjonsangst av mindre!  

Men det er rart med det; for de fleste av oss handler julens for-
ventninger ganske mye om fellesskap. Vi ønsker å høre til et 
sted. Det er lett å glemme det i alle de andre forventningene 
som blir så tydelig overalt hvor vi beveger oss i hele desember.  

Denne høsten har det  skjedd noe stort i Norge, og i den anled-
ning vil jeg vil dele et bilde med dere. Dette er min bestemor, 
Borghild Olava 
Midtbust. Bildet er 
tatt på konfirma-
sjonsdagen hennes, 
utenfor huset hun 
vokste opp i, i Stor-
dalen på Sunnmøre 
tidlig på 1900-tallet. 
Jeg tenker på hva 
hun lærte og leste 
som konfirmant i 
Stordalen kirke i 
1927. Noe ganske 
annet enn årets 24 
konfirmanter lærer 
og opplever gjen-
nom konfirmantåret 
med Eirik, Fredrik 
og Kari.  

Så tenker jo jeg: 
Lurer på hva dagens 
ungdom hadde fått 
med seg av den bi-

Som julekvelden på kjerringa 

 
Tanker i 

tiden 

belske fortellingen om vi fortsatt i kirken hadde sagt: ”Fader 
vår, helliget vorde ditt navn”… Bibelens ord har alltid vært le-

vende. Ordene skal snakke til mennesker som lever i dag. Der-
for: Bibel 2011. Er du nysgjerrig på den nye Bibelen? Gå inn på 
www.bibel.no og bestill ditt eget eksemplar.  

Dette siste nummeret av Texas Nytt i 2011 inneholder mye stoff 
om jul. Kos deg med lesingen. Vi kan også så vidt begynne å 
oppsummere året 2011; det første året med Texas Nytt i fire 
utgaver, stort format og fine farger. Alle som har kommentert 
endringen i Texas Nytt har vært positive! Det er flott. Vi har fått 
en redaksjonskomite på beina og nå er vi fire hoder som sam-
men tenker, planlegger, utfordrer og har øyne og ører åpne for 
hva nordmenn i Houston vil lese om. Vi ønsker oss deltagelse!  

Din deltagelse! Det er mange som kan skrive noen rader om en 
restaurant i Houston. Det er også mange som kan tipse om akti-
viteter og ting å gjøre. Ikke nøl, men ta kontakt og send oss gjer-
ne noen ord og bilder. Eller noen linjer om hva du vil lese om i 
bladet.  

Advent er ventetid. Vi venter på Han som kom. Det er mange 
måter å vente på. Vent gjerne på et eller flere av arrangemente-
ne på Sjømannskirken i advents- og juletiden. Vi garanterer 
julestemning! Se julens program på side 14.  

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 

Arne Jensen 
Vikar 
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 

Oddveig Jensen 
Vikar 
Telefon: +1 281 998 8366  
  

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 februar 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. 
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Skrevet av: Bendt Nilsen 

Det er makt i de foldede hender  

Min salme 

 
Det er makt i de foldede hender 
når i Frelserens navn du får be. 
Og engang når du livsløpet ender, 
hvert et bønnesvar klart skal du se. 

 
Onkel ble frisk. Kanskje ikke helt slik som han var før han ble 
syk, men han ble i hvert fall hjemme siden. Det var bra for ellers 
så vi han jo så altfor sjelden. Det tok år mellom hver gang han 
kom hjem og nå var han her hele tiden. Hadde Gud hørt på 
meg? Kanskje onkel ikke hadde vært så syk likevel. Det er ikke 
godt å skjønne seg på verken sykdom eller død når man er i bar-
neskolen. Men hadde jeg blitt bønnhørt? 
 

Det er svar underveis, 
engler kommer med bud. 
Om det drøyer, det fram dog skal nå. 
For det lovet jo løftenes trofaste Gud: 
Kall på meg, og du hjelpen skal få! 

 
Tro og tvil. Tvil og tro. Det har vært et indre diskusjonstema i 
mange år etter dette. Bønn har blitt en langt viktigere ingredi-
ens, spesielt etter at barna kom til, og verden har fått en annen 
dimensjon. Det har vært mange vanskelige situasjoner siden 
den gang og hvor bønnen har vært mitt eneste håp. Har jeg blitt 
bønnhørt? Jeg vet ikke. Noen ganger blir det jeg ber om oppfylt, 
andre ganger ikke. Kanskje ber jeg om for mye? Eller er jeg ikke 
sterk nok i troen? Kanskje mine selviske ønsker tar overhånd? 
Vil jeg ende opp som en tvilende Tomas enda jeg så inderlig 
ønsker at så ikke er tilfelle?  
Tør jeg be? Det ER makt i de foldede hender. 

Bendt Nilsen kommer fra Askøy utenfor Bergen. Han er 
gift med en driftig dame som heter Randi, som pendler 
mellom Bergen og Houston for å holde orden på 2 hus-
holdninger. De har tre barn som alle nå bor, og stude-
rer eller arbeider i Norge. Bendt har fremdeles sin førs-
te jobb etter nesten 33 år ved bergensbedriften Frank 
Mohn, selv om stillingen har skiftet karakter mange 
ganger siden han begynte.  

Nå er han leder av Frank Mohn Houston Inc. 

Bendt kom i kontakt med Sjømannskirken første gang i 
1981 da familien bodde i Kobe, Japan, hvor de 2 eldste 
barna er født og døpt. Da de flyttet til Houston i 1995 
var Sjømannskirken et naturlig kontaktpunkt. 

Dagen er på hell og det mørkner ute. Leksebøkene ligger frem-
me og krever sin oppmerksomhet mot morgendagens frist. Mor 
sitter med symaskinen og forsøker å gjøre det beste ut av tøyet 
vårt som vi har skamfart under dagens eskapader. Radioen 
summer i bakgrunnen. Det er mandags kveld og Ønskekonser-
ten er i ferd med å gjøre sitt inntog i de mange tusen hjem, lenge 
før TV var blitt allemannseie. Etter at Lille Grete har gjort seg 
ferdig med teddybjørnen sin, toner Olav Eriksens vakre bary-
tonrøst ut av eteren. 
 

Det er makt i de foldede hender. 
I seg selv er de svake og små. 
Men mot allmaktens Gud du dem vender, 
han har lovet at svar skal du få. 

 
En vakker røst, en vakker salme. Hvilke av disse som fanget min 
oppmerksomhet først, er ikke lett å svare på. Og hvorfor en sal-
me som ikke en gang står i salmeboken? Jeg vet det var frustre-
rende å lete etter teksten. Den var ikke å oppdrive i hjemmets 
bibliotek (men er nå å finne i Salmer -97, Nr. 47). Teksten har 
siden gjort sterkt inntrykk. Be så skal du få. Gjorde det virkelig 
det? Gikk det an? Jeg hadde jo aldri bedt før. Vel, kanskje. Vi 
sang jo alltid “Kjære Gud jeg har det godt” før lyset ble slukket 
om kvelden, med det var jo noe helt annet. Eller var det kanskje 
ikke det? 
 

Det er svar underveis, 
engler kommer med bud. 
Om det drøyer, det fram dog skal nå. 
For det lovet jo løftenes trofaste Gud: 
Kall på meg, og du hjelpen skal få! 

 
Tvil og tro. I et barnslig sinn er det ikke alltid like enkelt å skille 
mellom disse. Jeg minnes bibelhistoriens fortelling om at de 
små barn kunne få himmelens gaver mens de voksne hadde 
liten sjanse. Kamelen og nåløyet var en kjempegod illustrasjon. 
Kanskje var jeg blitt for stor? Jeg var jo begynt på skolen må 
vite. Farmor døde da jeg begynte på skolen, men hun var jo eld-
gammel så det syntes jeg ikke var noe rart. Da onkel ble syk, 
måtte mønstre av og ble sendt hjem ble det anderledes. Han 
kunne bare ikke bli syk, eller død. Han var jo alltid så grei. Kun-
ne jeg hjelpe med å be? Gikk det virkelig an å be? Jeg? Hvor-
dan? 
 

Du som ber for ditt barn, dine kjære, 
er i forbønn fra år og til år, 
om du tålmodets lekse må lære, 
himlens bønnesvar en gang du får. 

 
Hvis jeg virkelig kunne be for ham, ville jeg da rekke det før han 
ble enda mer syk og døde? Jeg visste jo at alt tok sin tid og da 
kunne det lett tenkes at det ble for sent. Tålmodighet stod ikke 
på min dagsorden og jeg kunne ikke bare ta det for gitt at Gud 
ville høre på meg. Jeg hadde tross alt ikke gjort bønn til en vane. 
Jeg var vant med å måtte stille meg i kø, helst langt nede i rek-
ken så hvorfor skulle det være noe unntak her? 



 

Texas Nytt Nr. 4  2011  5  

 

Myk pepperkake 

Skrevet av: Line Jore Skår og Terje Odden 

Pepperkake og geitost - kjempegodt sammen. Passer utmerket 
til varm gløgg, eller som “tiltugg” til et glass rødvin. 

Myk pepperkake 

Ingredienser: 

50 gr smør 
180 gr hvetemel 
2 dl sukker 
2 ts kanel (cinnamon) 
1 ts kardemomme (cardamom) 
 
Garnering :  
150 gr chèvreost 
2 ss tyttebær * 
12 stk valnøtter 

1. Sett ovnen på 175 grader. Smelt smøret og la det kjølne. Bland 
alle tørre ingredienser. 
2. Visp sammen egget og ha det i det tørre sammen med melk 
og fløte. Ha smøret i røren. 
3. Hell røren i en smurt avlang brødform (ca 1,5 liter). Stek i ca 
40 minutter, eller til kaken er gjennomstekt (sjekk med en ste-
kepinne). 
4. La kaken kjølne litt i formen før den tas ut. 
5. Øk varmen til 225 grader 
6. Skjær tykke skiver (ca 2 cm), del dem evt. i to hvis du synes 
de er for store. Legg dem på bakepapir på en stekeplate. 
7. Smuldre over chevre og strø noen tyttebær på hver skive. 
Gratiner høyt i ovnen 3-5 minutter, eller til osten har fått fin 
farge.  
8. Legg på en valnøtt og server umiddelbart.  

* Tyttebær i Houston. 
Tyttebær oversettes til Cowberry, men jeg har ikke sett de i bu-
tikkene, ei heller i skogene! Ikea og Sjømannskirken selger Tyt-
tebærsyltetøy (Sylt Lingon) og det kan brukes. Jeg tror kanskje 
også at cranberries kan brukes. 

Leverpostei 

 
Jule-

oppskrifter 

Noen mener det ikke blir jul uten hjemmelaget leverpostei, men 
det kan være litt vanskelig å finne de rette ingrediensene i Hous-
ton. Her er mine tips: 

Fersk svinelever fant jeg på Hong Kong Market. De veide ca. 
750 g hver. Der kjøpte jeg også svinekjøttdeig (medisterdeig). 
Du kan også spørre din lokale slakter. Jeg fikk ikke tak i ansjos-
filet, men på Hong Kong Market har de tørkete ansjoser, så jeg 
brukte det. Jeg kjørte de i hurtigmikser med litt av melken til 
det ble en grøtete masse. Engangs-aluminiumsformer fant jeg 
på HEB. 

Oppskriften nedenfor er en grunnoppskrift, du kan tilsette kryd-
der etter smak og behag! Til jul foreslår jeg allehånde, nellik og 
ingefær, 1/2—1 ts av hver. Knuste einebær gir også god smak. 
Bruk hurtigmikser (blender) for en finere konsistens; for grov 
leverpostei bør du bruke foodprosessor. 

Hjemmelaget leverpostei 

Grunnoppskrift: (3 former á 0.4 liter) 

750 g lever av svin eller storfe 
350 g medisterdeig  
6 stk. ansjosfileter  
3 ts salt  
½ ts pepper 
1/2 løk 
2 stk. egg  
2 dl matfløte  

Krydder 

1. Om ønskelig kan leveren kokes i ca. 10 minutter. Avkjøl og del 
så i mindre biter. 

2. Kjør alle ingrediensene til patéen, unntatt fløte og egg i food-
prosessor til en jevn røre.  

3. Visp egg og fløte lett sammen og spe til en glatt deig/røre. 
Tilsett smaksingredienser. Hell røren i patéformer.  

4. Stek i vannbad på 170° C i ca. 1- 1 ½ time, avhengig av stør-
relsen på formene. Patéen skal kjennes fast når du trykker på 
den.  

1 ts ingefær (ginger) 
1 ts nellik (cloves) 
2 ts bakepulver 
1 stort egg 
0,75 dl melk 
0,75 dl fløte 
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Skrevet av Ingvild Fallegård 

 

Sjømannskirkens Kari Aadland-Tappel har en morsom historie 
om julens mange navn og byer: En medstudent kom så for-
nøyd og glad ut etter eksamen i kristendom på lærerskolen: 
”Det var lett det spørsmålet om hvor Jesus ble født da! Jeg 
tenkte bare på julesangen: ”Et barn er født i Nasaret!”” 

For noen er det første jul utenfor Norges grenser, for andre 
føyer julen 2011 seg inn i en årelang rekke julaftener i varmere 
himmelstrøk. Jul i Texas er for mange ensbetydende med pin-
nekjøtt eller ribbe fra Sjømannskirken. Mange søker seg til et 
eller flere av advents- og juletidens mange programposter og 
flere søker seg på den måten nærmere julens budskap.  

Et budskap om en lang vandring som fant sted i Midtøsten for 
omtrent 2000 år siden. Høsten 1996 fikk jeg oppleve de gamle 
stedene selv. Tre måneders 
studier i Jerusalem var nok til å 
sette min forestilling av himmel 
og jord i bevegelse, der jeg be-
fant meg halvveis i teologi-
studiet. Gamle, slitte bibelfor-
tellinger ble plutselig levende 
og reelle.  Nye problemstilling-
er dukket samtidig opp. 

Julen handler om et ungt par 
som la ut på en lang reise. Rei-
sen gikk fra nord til sør i det 
hellige land. Fra landsbyen 
Nasaret, til landsbyen Betle-
hem.  

For det var jo ikke i Nasaret 
han ble født. Det lille guttebar-
net ble født i Betlehem, en liten 
by 10 km utenfor Jerusalem. I 
dag er byen preget av årelang konflikt og mange motsetninger. 
Byens befolkning er palestinere, i all hovedsak muslimer, men 
også noen kristne. Med de korte avstandene i det hellige landet, 
kan du nesten uansett hvor du befinner deg i Betlehem, se de 

jødiske bosetninge-
ne som stadig byg-
ges nærmere den 
lille palestinske 
byen. Geografi og 
knapphet på ressur-
ser er en viktig nøk-
kel for å forstå noe 
av dagens konflikt. 
Argumenter som ”Vi 
var her først!” og ”Vi 
har bodd her lengst” 
høres stadig i kam-
pen for å vinne ver-

dens forståelse.  

Det kan skapes 
business av alt, 
ikke minst av 
folks hang til å 
tro. Og tror du 
først, har du 
ofte også behov 
for å se plassen 
der viktige hen-
delser utspant 
seg i det virkelige liv. Kristendommen er intet unntak! Det er 
tett mellom turistattraksjonene i det hellige land. I Betlehem er 
hovedmagneten ”The Church of Nativity – Fødselskirken”, bygd 

på en plass i Betlehem der det 
har stått en kirke så tidlig som 
300 år etter Kristus.  

Sentrumsplassen foran fødsels-
kirken er bekledd med vakker 
brostein betalt av den svenske 
regjeringen i forbindelse med 
millenniumskiftet; 1999- 2000. 
Det kostet sine svenske kroner, 
men jammen ble resultatet vak-
kert. Turismen har gode levekår 
rett rundt hjørnet for et av jor-
dens helligste steder; ”Look 
madam, it is handmade from 
pure olive wood, madam. 
Special price for you, madam. 
Where from?” Når man så ut-
trykker noe som ligner på 
”Norway” kommer frasene fort 

på stotrende norsk: ”Å norsk, du er vakker, jeg elsker deg, 
special price for dine blå øyne!” Og det er mye å la seg friste av; 
vakre utskårede julekrybber, duker og kjoler i sterke palestinske 
farger, blå keramikk tallerkener ”Made in Hebron”, billig tobakk 
til vannpipe og backgammon spill det virkelig lukter kultur, 
tradisjon og historie av.  

Busslast på busslast med 
turister strømmer ut. Alle 
vil se stedet. Stedet der 
tradisjonen sier at Jesus 
ble født. Det er en mørk og 
avkledd helligdom. Du må 
bøye deg ned for å komme 
inn gjennom døren, som er 
et hull i den vakre gamle 
steinveggen. Inne møtes 
du av et avlangt svalt rom 

Julens lange vandring 

 

Juletanker 

Det er ofte kø foran stedet der tradisjonen sier at Jesus ble 
født. 

Julekrybbe i oliventre 

Blå Hebron keramikk 

Inngangen til Fødselskirken i 
Betlehem 
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med høye søyler. Dempet, mørkt, høytid. Menneskene i byen 
føler seg ofte forbigått av alle turistene. ”Vi er de levende steine-
ne i det hellige landet. Turistene kommer bare for å se de døde 
steinene”. Tar man seg bare tid til å stoppe og prate litt med 

noen av de som bor der, har de 
mange historier å fortelle. Histo-
rier om årelange stridigheter, 
adskilthet, frykt og fattigdom. 
Historier om tro, optimisme, 
fellesskap og kampvilje. Det er 
lett å la seg fascinere.  

Den lille byen Betlehem er nå 
stengt inne av en stor, høy mur. 
En mur som skiller mennesker 
fra mennesker. Det er utallige 
vitnesbyrd om murens nødven-
dighet for å skape trygghet blant 
dem den beskytter. Og samtidig; utallige vitnesbyrd om det dep-
rimerende faktum at Jesu egen fødeby er kapslet inn av grå be-
tong. 

Jesu foreldre la ut på reisen fra Nasaret i nord, til Betlehem i 
sør, en reise på 155 km. Til 
fots og på eselryggen, kvinnen 
var høygravid, solen stekte, 
det tok sine dager å komme 
fram til et herberge så fullt av 
folk at de ble forvist til en stall 
i nærheten.  

Også i dag tar det sin tid å 
reise fra en side av vestbred-
den til en annen. Strekningen 
på 15 mil tar flere timer, og 
det er ikke grunnet dårlige 
veger. Stadig nye sjekk-punkt 
blir satt opp. Det er strenge 
regler om hvem som får reise 

fra en by til en annen. Her gjelder det å ha papirene i orden, 
ellers er det bare å snu. Det er en fordekt stemning. Skeptisisme 
og mistenksomhet gror friskt på begge sider av muren. Jeg har 
latt meg sjokkere av utsagn fra begge sider i denne svært beten-
te konflikten. Stadig nye generasjoner gror opp med stadig nye 
lag av fordommer mot fienden. Kan det noen gang bli fred i det 
hellige land?  

 Jeg har reist mye, men ingen steder på jord er mer fascinerende 
enn dette lille landområdet i Midtøsten. Så mye historie, så små 
avstander og 3 verdensreligioner har sin krybbe i et geografisk 
meget fortettet området.  

Står du foran klagemuren i Jerusalem, hører du samtidig mina-
reten som kaller muslimer til bønn og kirkeklokkene som kling-

er over hele byen. Uansett tro, 
aldri har jeg følt meg så seku-
lær som i Jerusalem! Der gikk 
jeg, vandrende gatelangs i 
jeans og t-skjorte, andre gikk 
med klær som tydelig viste hva 
de trodde på. Ingen som så 
meg kunne ane at her gikk det 
ei ung jente som en gang skulle 
bli prest. Med så mye tro for-
tettet i gatebildet, ble det også 
uunngåelig å stille seg de dype 
religiøse spørsmål: ”Hva tror 
jeg egentlig på? Hva driver jeg 
egentlig med?” De andres tro 
var jo så synlig og tydelig! Der 
stod folk på barrikadene, bok-
stavelig talt, og kjempet for sin 
rett til å uttrykke sin tro. Alt 
mitt syntes med en gang så 

Dagens utgave av gjeterne 
på Betlehemsmarken 

Slagordet taler sitt eget tydelige språk: “No wall will stop us”. 

Bak: Klippemoskeen med gull-kuppel. Foran: Klagemuren delt 
i mannsside og kvinneside. Til høyre: Heavy security. For å 
slippe inn på området må man gå gjennom metall-detektorer 
lik de som er på flyplasser. 
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uviktig, hverdagslig og trivielt.  

De første som fikk høre og oppleve julens store budskap var 
sauevokterne; ”Det var noen gjetere der i nærheten som var ute 
på markene og holdt nattevakt over flokken sin”. De så himme-

len bli opplyst og hørte 
vakker engelsang og de 
ble redde. Gjeterne var 
ikke øverst på rangstigen i 
de dagers Palestina. De 
levde i utkanten av sam-
funnet, de luktet sau, de 
var ikke velkomne med 
dyrene sine for nær boset-
ningene, men måtte opp-
holde seg på grensen til 
den store ørkenen ned-
over mot Dødehavet. Det 
var ikke fint-folk som 
endte som saue-passere.  

Da Gud ble menneske 
skjedde det altså slik: Han 
ble født utenfor ekteskap, 
hans foreldre var på reise, 
herberget var fullt så han 
ble født i en stall. Det var 
samfunnets utskudd som 

var de første som fikk nyss 
om den store fødsel. De 
var også de første som kom 
på barselvisitt. Rett etter 
fødselen måtte lille baby-

Jesus og foreldrene hans legge ut på flukt. De reiste til Egypt der 
de levde som flyktninger i 2 år. Det er en svært så lite glamorøs 
fortelling om gudebarnets fødsel Bibelen forteller oss.  

En del ganger tenker jeg at Gud kunne ha stelt det litt bedre for 
seg selv. Men kanskje er det rett og slett sånn at Jesu fødsel i 
Betlehem rundt år 0 avspeiler livssituasjonen til utallige men-
nesker fortsatt i dag.   

Det har gått mer enn 2000 år. Utallige mennesker har latt seg 
berøre av den gamle fortellingen. Nå får vi snart høre den igjen. 
Jeg ønsker å gjøre som Maria: 

”Og de skyndte seg av sted og fant Maria og Josef og det lille 
barnet som lå i krybben. Da de fikk se ham, fortalte de alt som 
var blitt sagt dem om dette barnet. Alle som hørte på, undret 
seg over det gjeterne fortalte. Men Maria tok vare på alt som 
ble sagt, og grunnet på det i sitt hjerte.” Lukas 2, 16-19.  

Julevits:  

Hva som hadde skjedd hvis de tre vise menn var kvinner?  

Kvinnene hadde spurt om veien. 

De hadde ankommet tidsnok til å hjelpe til under fødselen. 

De hadde hatt med seg praktiske gaver; som bleier, flasker, le-
ker, og en vakker blomsterbukett. 

Deretter ville de ha satt dyrene utenfor, rengjort stallen og laget 
en gryterett. 

Men på veien hjem…. 

Hadde de himlet med øynene over Marias enkle klesdrakt. 

Kommentert valget av sandaler til den kjolen. 

Dratt godt på smilebåndet over historien om himmelsk nattebe-
søk og hvor godtroende Josef var og sagt: ”Puh! Det barnet lik-
net ikke mye på Josef!”  

Juleevangeliets ABC 

Hvor?   

Lukas evangeliet kap. 2 i Det Nye Testamentet. Se 
www.bibel.no 

Forfatter?   

Forfatteren er samme mann som har skrevet Apostlenes Gjer-
ninger. Han er anonym, men noe vet vi allikevel om han: Han 
var ikke selv et øyenvitne til det han skriver om, men en andre 
generasjon kristen. Han var velutdannet og skriver på litterært 
gresk. Fra år 100 e. Kr går det fram at han omtales som Lukas, 
en nær venn av Paulus, og at han er lege. Men som med det 
meste innen vitenskap kan det også settes spørsmålstegn ved 
denne  hypotesen… 

Til hvem?  

Lukas evangeliet ser ut til å være skrevet til hedninger, altså de 
som ikke var jøder.  

Når?   

Forskere mener at det er størst sannsynlighet for at evangeliet 
er skrevet ca år 80-85 e. Kr.      

Sagt av en ung ikke-religiøs jøde i Tel- Aviv:  ”I can’t breath in 
Jerusalem. The air is so polluted with prayers.”  

I Jerusalems gamleby selges t-
skjorter med budskap fra begge 
sider av konflikten, og gjerne 
med et stort snev humor! 
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”Norsk” er et kvalitetsstempel 

 

Mange forbinder navnet "Omega" 
med tranpiller eller luksusklokker. 
For Ståle Håheim handler Omega om 
noe helt annet.  

Omega var én gang et lite dataselskap 
i den lille bygda Ølensvåg i Rogaland. 
I dag har selskapet vokst til 840 an-
satte verden over, og vil i år nærme 
seg en omsetning på en milliard kro-
ner. I fjor kom Omega på andreplass 
på Kapitals liste over Norges største 
programvareselskaper. Houston var et 
naturlig sted for Omega å etablere seg 
i 2001, og i dag har selskapet 20 an-
satte her.  

- Selv om vi har vært her i 10 år, er vi 
fremdeles en liten aktør, erkjenner 
visepresident Ståle Håheim til Texas 
Nytt. 

I fjor hadde han en omsetning på nesten fire millioner dollar. 
Store kunder er BP, Statoil, ConocoPhilips og Noble Energy. 
Rogalendingen er sulten på flere kunder og oppdrag, men av-
gjørende for all suksess er tålmodighet. Kanskje særlig for et 
utenlandsk selskap i en ny kultur.   

- I Norge er det "Word of mouth" som gjelder. Leverer man bra 
produkt og tjenester, går jungeltelegrafen. Her i USA er det en 
helt annerledes kultur og en annerledes måte å jobbe på. Selska-
pene er mer lukkede, sier Anne Beato.  

Hun er ansvarlig for selskapets staffing-virksomhet i Houston, 
og mener markedsføring og nettverksbygging er uhyre viktig. 
Hun bruker derfor mye tid på utstillinger og messer, lunsjer og 
middager.  

- I Norge er vi så etablerte at kundene banker på døra for å kjø-
pe produktet og tjenestene våre uten at vi trenger å bruke mye 
tid og energi på markedsføring. Her i Houston kunne vi sittet 
lenge og vente og bli veldig gamle uten at noen hadde banket på 
døra vår, sier Ståle Håheim.  

Han mener det er kombinasjonen mellom prosjektstyringssys-
temet PIMS og det å kunne tilby funksjonelle eksperter som er 
Omegas styrke, og en viktig årsak til at selskapet har vokst fra 
60 til 840 ansatte på ti år.  

- Her er kulturen annerledes, og konkurransen tøffere. Er det 
noen fordeler med å være et norsk selskap i Houston? 

- For noen er det nok besnærende at vi er fra Norge. Jeg tror 
ikke det er avgjørende for om de velger våre folk og vårt pro-
dukt, men enkelte ser kanskje på det som litt eksotisk. En myte 
om oss nordmenn er at vi jobber lite og har masse fri. Men vi er 

Skrevet av: Ragne Riise 

 

Bedrift 

effektive: Når amerikanerne tar to timers lunsj, nøyer vi oss 
gjerne med en halvtime, sier Håheim. 

- Ola Nordmann vil bli ferdig på jobb og komme seg hjem til 
familien i fire-fem-tiden. Slik er vår kultur, og det er verdier 
som er viktige for oss. Det er jo mange nordmenn her i Hous-
ton, og de fleste kjenner til nordmenn og at vi jobber målrettet 
med olje og gass. "Norsk" er et kvalitetstegn i oljebransjen siden 
vi gjennomgående har høye krav og standarder, fastslår Anne 
Beato. 

 

OMEGA PROJECT SOLUTIONS 

- Omega sine hovedprodukt er systemutvikling og staffing. 

- Innen systemutvikling selger firmaet det databaserte pro-
sjektstyringsverktøyet PIMS (Project Information Management 
System) for at kundene lettere skal holde kontroll på alt fra 
kostnader til leveranser, sikkerhet og dokumentkontroll. 

- Staffing er å skaffe riktig personell til kunder på eksterne pro-
sjekt. Hvis f.eks. en kunde  har behov for en planlegger eller en 
dokumentkontrollør, bistår Omega med å finne riktig person. 
Omega tar seg av alt praktisk som lønn og forsikring, og kun-
den ser kun én faktura fra selskapet. 

- Har programmet "Advantage pluss", der alle ansatte får et 
visst antall poeng hver måned. Dersom de gjør en ekstra inn-
sats som å fullføre kurs eller trene et visst antall timer, samler 
de ytterligere poeng. Disse poengene kan brukes til å betale 
sosiale goder som teambuildinger, eller til å ta med familien til 
firmaets hus i Florida, Spania, Frankrike eller hytter og leilig-
heter i den norske fjellheimen. 
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Glimt fra Kirkeboken 

 
Glimt fra  

Kirkeboken 

Søndag 28. august ble Liam Sheppard Enger 
døpt i Sjømannskirken i Houston. Foreldre 
er Ellen Harwood Enger og Preben Enger. 
Storebror heter Noah Matias. Til høyre sjø-
mannsprest Eirik Aadland-Tappel.  

Redigert av: Terje Odden 

I 2011 har Sjømannskirken i Houston hatt fokus på bedriftene i 
Houston. Fem nye partnership-avtaler er blitt inngått og sjø-
mannskirken har vært på 61 bedriftsbesøk så langt i år. I sep-
tember var tiden inne for å takke. Sjømannskirken sendte invi-
tasjon til alle bedrifter som på en eller annen måte støtter kir-
ken i løpet av året; det være seg annonse i Texas Nytt, lag på 
golfturneringen, gevinster til Julemarkedet, lunsj eller med ga-
ver. Totalt 38 meldte sin ankomst og nøt Linda Øyens utmerke-
de smørbrød på Norway House en tirsdag sent i september. 21 
bedrifter var representert, Aker Solutions og Det Norske Veritas 
var mest tallrike. Fra Sjømannskirkens hovedkontor i Bergen 
stilte Relasjonsrådgiver Steinar Rishaug. Han delte sine refleks-
joner rundt livet ute, på godt og vondt, og for mange av bedrifte-

ne var det en interessant opplysning at Sjømannskirken også nå 
tilbyr Utreisekurset 1-2-3 med ett treff i Norge før utreise, og 
oppfølging ute etter ankomst. Les mer om kurset på 
www.sjomannskirken.no/tjenester/beredskap/sjomannskirkens
-kurspakke-1-2-3. 

Til de som ikke hadde anledning til å stille denne gang: TAKK 
for støtten til Sjømannskirken i Houston! Og en stor TAKK til 
Aker Solutions som sponset lunsjen og til Norway House for lån 
av lokaler!! 

Businesslunsj på Norway House 

Søndag 9. oktober ble Marcus 
Karlsen døpt i Sjømannskirken i 
Houston. Foreldre er Jan 
Smedsvig Karlsen og Colette Ma-
rie Karlsen.  

Torsdag 18. august ble Anita Krosby Cutrer 
og Charles Robert Armstrong viet i Sjø-
mannskirken i Houston. Her er de flankert 
av barna Ryan til venstre og Erik til høyre.  
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Skidestinasjoner 

 

Reisetips 

har skandinavisk standard med egen kokk som tilbereder ome-
letten akkurat sånn du vil ha den. Middagen er en treretters som 
er vel verdt prisen det koster å bo på hotellet.  Overnatting for to 
voksne og to barn i standard dobbeltrom er ca. $ 550 pr døgn. 
Hotellet tilbyr blant annet spa-behandlinger, barnevakt (dette 
bør bestilles på forhånd), skiutleie med mer: 
www.goldminersdaughterlodge.com. 

Andre nettsteder man kan finne overnatting: 
www.omeaway.com, www.vrbo.com. 

Skibakkene passer for alle nivåer, og de er kjent for den fineste 
puddersnøen i området. Hvert år kommer det ca. 1,5 meter snø, 
og de har som regel åpent fra midten av november til midten av 
april.  Alta er en av de få ste-
dene der det ikke er lov med 
brettkjøring, noe som gjør 
bakkene tryggere. Alf Engens 
skiskole tilbyr kurs på alle 
nivåer, både private timer og i 
grupper. Alf Engen utvandret 
til USA som 20 åring og utvik-
let teknikken med kjøring i 
puddersnø, i tillegg til å ha 
startet over tretti  skiskoler. 
Alta ligger 2.600 moh, mens 
toppen av skiheisen er på 
3.216 moh. 

Utah´s ”greatest snow on earth” ligger i Alta (www.alta.com)
som du finner 25 miles/45 
minutter sørøst for Salt 
Lake City. Det tar ca. 2 ½ 
time med fly fra Houston 
hvis du flyr non-stop. Fly-
priser til Salt Lake City er 
litt dyrere enn f.eks. Den-
ver, ca. $500 pr. pers. Er 
man litt tidlig ute med å 
bestille, kan man få rimeli-
gere billetter. Det er som 
regel ikke mye å spare på å 
bestille pakkeløsninger, 
men noen ganger kan man 
få rimelige pakkeløsninger 
hvis man bestiller fly, over-
natting, leiebil og heiskort 

sammen. Det anbefales at man benytter seg av shuttle transport 
til og fra flyplassen; det er høye fjelloverganger og man kan risi-
kere snødekte veier og dårlig vær. Pris på shuttle er ca. $ 225 for 
en familie på fire. Man kan få leiebil til samme pris eller billige-
re, men har man ski in/ski out og ikke har behov for andre akti-
viteter enn de man finner i skibakken og på området, er shuttle 
verdt prisen. Servicen er upåklagelig, og man slipper å bekymre 
seg for dårlige og glatte veier. 

 Heisbilletter i Alta pr. dag er $72 for en voksen/$38 for barn 
under 12 år. Hvis man kjøper for flere dager av gangen, vil dags-
prisen gå ned. Det er også lurt å kjøpe heiskort via internett før 
man drar. Noen nettsteder krever at man kjøper minst 5 dager i 
forveien, f.eks. www.liftopia.com. 

Det er flere ski in/ski out overnattingssteder i Alta, bl.a. Gold-
miners Daughter Lodge, som har enkel, men grei standard. To 
måltider er inkludert i prisen og maten er veldig bra. Frokosten 

Skrevet av: Reidun Sollie 



 

12   Texas Nytt Nr. 4  2011 

 

 

Julegater  

Helt Texas 
Skrevet av: Kristine Stewart og Terje Odden 

 

 

du kjører rundt. De dekorerer også gjerne med mindre tradisjo-
nelle julefigurer! 

Green Tee Ter-
race i Pearland 
er også et områ-
de mange kjører 
til for å se julede-
korasjonene. 

Selv om den er 
litt gammel, har 
denne linken  
mange flere tips 
til områder verdt 
et besøk:  

http://www.city-data.com/forum/houston/27554-christmas-
lights-decoration.html. 

Det beste tipset er kanskje å spørre noen som har bodd her en 
del år, de har sikkert mange ideer for å komme 
i julestemning! 

Amerikanere liker å deko-
rere husene sine også 
utendørs til jul, med hvite 
eller fargede lys, og mange 
har julenisser, reinsdyr, 
snømenn eller andre deko-
rasjoner i hagen. I noen 
nabolag er dekorasjonene 
så storslagne og omfatten-
de at hele områder er opp-
lyste. Det hele er fantas-
tisk, og det er vel verdt en 
tur kveldstid for å oppleve 
magien og atmosfæren.  I 
Houston-området kan 
man dra til Del Monte 
Drive og Inwood Drive ved 

River Oaks Boulevard. Faktisk har hele River Oaks området 
nydelig belysning i jula. Post Oak Boulevard i Galleria-området 
er også gøy å se pga alle juletrærne som blir satt opp langs vei-
en. Tanglewood er et annet område med pene lys, følg Tang-
lewood road mellom San Felipe og Chimney Rock.  

Et annet fint sted å besøke er Williams Tower fontenen ved sør-
enden av Post Oak Boulevard. Gå inn i midten av fontenen når 
den er opplyst om kvelden – det er en opplevelse å se!  Man kan 

også ta hest-og-
vogn tur for å se 
alle lysene, noe 
som er en opple-
velse.  Et siste tips 
er å gå på skøyter i 
Galleria Shopping 
Center eller Me-
morial City Mall, 

eller kanskje aller best på Discovery Green i 
downtown der det er utendørs, for å oppleve 
“vinter” og komme i den rette stemningen til 
jul! 

Her er link til et fantastisk hus i Katy, der du 
kan høre musikken på radioen i bilen din mens 
du ser showet av blinkende lys på og utenfor 
huset. Det er trafikkaos foran dette huset hele 
jula: http://christmaskaty.com/ 

På nordsiden er det mange som besøker 
Prestonwood Forest før jul. Der må alle hus 
dekoreres før jul, og det er til og med lagt opp 
løyper der du kan følge hele juleevangeliet når 
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Tiny’s no. 5 

Tiny Boxwood’s (3614 West Alabama Street) er en av mine favo-
ritter når det gjelder lunsjrestauranter i Houston, og nå kan jeg 
legge til Tiny’s no.5. Tiny’s no.5 er den relativt nyåpnende søs-
terrestauranten til Tiny Boxwood’s. Den er lokalisert på hjørnet 
av Rice Blvd. og Edloe i hjertet av bydelen West University.  

Som på Tiny Boxwood’s er det moderne og stilrent både ute- og 
inne. Interiøret er lyst og tiltalende med gode kurvstoler å sitte 
i.  

Tiny’s no.5 ser-
verer frokost, 
lunsj og middag 
fra tirsdag til 
lørdag. Menyen 
er skrevet på en 
stor tavle rett 
innenfor døren. 
Ikke så mange 
rettene, men 
mange nok- og 
man har lyst på 

alle sammen. Vi bestilte tre forskjellige lunsjretter; Frenchman, 
Arugula salat og French Country. Min venninne Anne uttrykte 
stor begeistring for Arugula salaten. “Den beste salaten jeg har 
spist i Houston, og jeg har spist mye salat her”. Husets Whi-
tewine Sangria er et MUST. Nydelig og leskende en varm okto-
ber formiddag. Ca 20+ dollar for salat og drikke. 

Maten kom raskt på bordet og ansatte var oppmerksomme og 
profesjonelle.  

Uteplassen på Tiny’s no.5 er 
rolig og fin uten særlig tra-
fikkstøy. Innendørs er det 
god plass mellom bordene. 
I tilknytning til restauran-
ten finnes det også en liten 
butikk med ting & tang. 

Tiny’s no.5 har noe veldig 
BRA som Tiny Boxwood’s 
ikke har, og det er bakeriet. 
Oj oj oj- så mye deilig bak-
verk. Vi lot oss friste av en 
kanelsnurr til kaffen. Den 
var lunken, myk og fantas-

Skrevet av: Line Jore Skår 

tisk. Stedet har et stort utvalg i te og kaffe også. Cappuccinoen 
serveres i STOR kopp med masse lekkert skum. Ragne klaget 
absolutt heller ikke på sin Americano.  

Neste gang skal jeg prøve en dessert - for det blir definitivt flere 
besøk på Tiny’s no.5. 

Dette er stedet for 
venninnelunsjer, ven-
nemiddager og et 
supert sted å ta med 
besøk fra Norge. Helt 
ok sted å ta med barn 
også, men menyen er 
kanskje ikke helt til-
passet barnemunner- 
foruten kanelsnurre-
ne da!  

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. 

 

Ut å spise 

Tiny’s no.5 

3636 Rice Blvd.  
Houston, TX 77005 
 
Åpent for frokost, lunsj og 
middag: Tirs-Lør 
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Juleprogram på Sjømannskirken 

Skrevet av: Ingvild Fallegård 

 

Info 

Løsning på oppgavene kommer i neste nummer! 

Lørdag 10. desember kl. 17  Konfirmant og ungdomsweekend på sjømannskirken 

Søndag 11. desember kl. 11  Lysmesse 

Søndag 11. desember kl. 16  Lucia, arrangert av SWEA 

Søndag 18. desember kl. 17  NB! Ingen gudstjeneste kl. 11, for kl. 17 inviterer vi til ”Vi synger julen inn” med kirkens 
egne kor og musikere  

Julaften 24. desember kl. 14  Familiegudstjeneste; Vill West synger 

Julaften 24. desember kl. 17  Julefest 

Juledag 25. desember kl. 12  Høytidsgudstjeneste; musikkrefter deltar, søndagsskole.  

3. juledag 27. desember kl. 17  Hele familiens juletrefest 

Søndag 1. januar kl. 12  Nyttårsgudstjeneste  

Kirken holder stengt i romjulen, men båter besøkes som vanlig i Houston og Galveston. 

Nyttårsaften er kirken åpen fra 10-16. 

Lett Sudoku 

Julaften på Sjømannskirken 

Julaften blir det, tradisjonen tro, julefest på kirken for den som 
er alene i julen. Feiringen starter med familiegudstjeneste kl. 14 
og fortsetter med julemiddag kl. 17.  

Vi oppfordrer alle til å ta med seg en julegave til felles utdeling 
(til en verdi av ca. $ 10)  

Påmeldingsfrist er 20. desember og vi har et max antall på 65 
gjester.  

Juletrefest på Sjømannskirken! 

Tredje juledag, tirsdag 27. desember inviterer vi til storveis Ju-
letrefest på Sjømannskirken. Inviter med deg venner og kjente; 
her feirer vi god gammeldags norsk familie-jul fra kl. 17.  

Det blir program for barna og gang rundt juletreet.  

Alle tar med seg rester fra årets julebakst og vi koser oss rundt 
bordene. 

Og hvem vet – kanskje vi får besøk av julenissen i år også?  

9      7  5 8 1 

          2  
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Ordet TORN skal for-
vandles til MAST ved 
hjelp av fire mellomlig-
gende ord, men du har 
bare lov til å forandre 
en bokstav av gangen. 
De fire mellomliggende 
ordene må være vanli-
ge norske ord. 

 

Lykke til! 

Ordoppgave 
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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! 

Skrevet av: Kristine Stewart 

I Amerika har myten om Santa Claus utviklet seg fra europeiske 
historier om Sankt Nikolas. Navnet kommer fra nederlandske 
Sinter Klaas. Deretter var det svenskættede Haddon Sundblom 
som i 1931 lagde bilder av Santa Claus for Coca-Cola reklamer, 
basert på gamle svenske beskrivelser og postkort. Han skapte 
dermed den julenissen vi har i dag: stor og rund med hvitt 
skjegg, røde klær med hvit krage, svart belte og svarte støvler. 
Disney laget to tegnefilmer om julenissen i 1932, der han liknet 
Sundbloms fremstilling. Dermed ble bildet av den rødkledde, 
runde ”Santa” befestet.  I følge myten bor julenissen på Nordpo-
len. 

Det norske ordet ”nisse” kommer av navnet Nils, som er en nor-
disk kortform av Nikolas. Julenissen har ellers forskjellige navn 
i forskjellige land: 

    Norway:   Julenissen 
    Denmark:  Julemanden 
    Sweden:   Jultomten 
    Finland:    Joulupukki 
    Germany:   Weihnachtsmann 
    England:    Santa Claus, Father Christmas 
    France:     Père Noël (“Father Christmas”) 
    Russia:     Ded Moroz ("Grandfather Frost") 
    Italy:   Babbo Natale 
    Iceland:   Jólasveinn 
    Netherlands:   de Kerstman 
    Spain:    Papá Noel eller Viejo Pascuero 
    USA:       Santa Claus, Santa 

Ønskel iste 

Til Julenissen! 

Fra ……………. 

 ............................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................  

Ingrid Oline Hovland som blir åtte år i desember 
har tegnet denne flotte tegningen. Her ligger hun 
tydeligvis og drømmer om julenissen! 
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Finnes det et liv etter Texas? 

Hallo Houston.  

Her kommer en liten hilsen fra en gammel husmor ved sjø-
mannskirka. Jeg var husmor ved sjømannskirka i Houston fra 
høsten 1986 til november 1991. Nå er det 20 år siden jeg drog 
fra Houston, men det føles ikke slik. Jeg ser at sjømannskirka 
står mitt hjerte veldig nær.  

Å få lov til å jobbe ved en sjømannskirke er veldig spesielt. Alle 
de som kommer innom på besøk for å lese aviser, spise vafler, 
drikke kaffe og slå av en prat. Jeg ble kjent med så mange flotte 
mennesker. Vi hadde mange koselige stunder.  

Lørdagen var en travel og god dag, fotballtrening for gutta, lør-
dagsskole for barna og naturligvis risengrynsgrøt – den var po-
pulær og et fint samlingspunkt. 

Søndagen med gudstjeneste, kirkekaffe eller grilling. Bading i 
bassenget. Tenk om vi kunne hatt litt av dette her i Norge. 

Det jeg husker best fra tiden i Houston var alle de flotte men-
neskene jeg fikk møte, både fastboende, sjømenn, studenter og 
tilreisende.  

Spesielt vil jeg nevne kvinneforeningen og alle de frivillige som 
gjorde en fantastisk innsats for kirken sin. Det står det stor re-
spekt av.  

Høsten 1987 fikk jeg besøk av min søster og mor, og vi la ut på 
en biltur til Mexico, men underveis hadde vi en alvorlig bilulyk-
ke. Vi ble liggende på sykehus i mange uker med brannskader. 
Medarbeiderne på kirka kom innom oss hver dag, det ble både 
sangstunder og god prat. De var til utrolig god støtte. Fastboen-
de kom, en hadde med ukeblader, en annen nybakt brød, andre 
for å slå av en prat. Vår takknemlighet er stor.  

Livet i Texas har satt gode spor etter seg. Jeg oppdaget gleden 
ved livet; samholdet, fellesskapet, varmen. Omsorgen for hver-
andre. Gleden. Jeg ser tilbake på tiden i Houston med glede. Jeg 
må innrømme at jeg savner alt og alle,  både menneskene, båt-

 
Tilbake-

blikk 

besøk, Galveston, butikkene osv.  

Etter at jeg kom tilbake til Norge og 
Bergen, jobbet jeg som hjelpepleier 
ved et sykehjem. Ettersom tiden gikk 
følte jeg at jeg trengte litt forandring 
og tok sekretærskole. Siden det har 
jeg jobbet som sekretær i ca. 13 år og 
stortrives med det. På fritiden er det 
håndarbeid jeg liker å holde på med. 
Jeg har gått på bunadskurs og laget 
flere bunader. Jeg har også drevet 
med angorakaniner i ca. 8 
år, klippet kaniner og spun-
net ullen. Jeg liker godt å gå 
på kurs, og noen er det blitt etter hvert, så som sushi, lefser, 
swing og engelsk.  

Jeg har også vært sommervikar rundt på forskjellige kirker, 
blant annet i Singapore, og sist sommer i London. Jeg liker fort-
satt å få sett litt av sjømannsmisjonen sitt arbeid. Jeg er støtte-
medlem i en sjømannsmisjonsforening, og i år har jeg laget duk-
ke med garderobe til basaren.  

Jeg vil få sende en hilsen til alle, ta vare på tiden og fortsett å ta 
vare på hverandre.  

Mine tanker går ofte til Houston og sjømannskirka.  

Ønsker dere alle alt godt for fremtiden og Guds velsigning over 
arbeidet. 

Hjertelig hilsen  

Torild Rydningen 

 

 

  

Skrevet av: Torild Rydningen 

Vanskelig Sudoku  

Løsning på oppgavene kommer i neste nummer! 

7   3    8   6 

      8      

2 4     6  7   

3  7  1     

 9   3       

       2 5 3 6   

  9    2      

       4   9 1 

1   3     8 
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Julehilsen fra Kari og Asle i Soddo 

Men hvilken Allmektige er det som kan la mennesker leve i slik 
en nød? Jeg har ikke det hele og fulle svaret, men jeg tviler ikke 
på at Gud som har skapt alt og som er over alt også er der i vei-
krysset.  Jeg er helt sikker fordi Gud møter meg hver eneste 
morgen når jeg løper forbi Maria.  

Når jeg ser Maria og hjemmet hennes på motorveien så møter 
Gud meg. Når jeg i min selvopptatthet kjenner etter hvordan 
løpeformen er så bryter Gud inn og lar meg se Maria. Når jeg i 
travelheten legger planer for alt som jeg skal gjøre i Hans navn i 
løpet av dagen så tar Han vennlig og minner meg om hvor Han 
er i veikrysset. 

Han minner meg om hva Han 
en gang sa:  ”Da skal de rettfer-
dige svare: ‘Herre, når så vi 
deg sulten og ga deg mat, eller 
tørst og ga deg drikke? Når så 
vi deg fremmed og tok imot 
deg, eller naken og kledde deg? 
Når så vi deg syk eller i fengsel og kom til deg?’ Og kongen skal 
svare dem: ‘Sannelig, jeg sier dere: Det dere gjorde mot én av 
disse mine minste søsken, har dere gjort mot meg.’” 

Det at Gud møter oss i denne verdens elendighet er ikke noe 
nytt. Da Han selv ble født inn i denne verden av Maria skjedde 
det ikke i et travelt, støyende veikryss men i en stall ”for det var 
ikke husrom for dem”, heller ikke den gangen. 

Kari og jeg nytter anledningen til å takk for at dere er med og 
gjør det mulig for oss å  leve og bo der Gud er til stede i Etiopia. 

Så ønsker vi at dere alle skal få merke at Gud er nær i julehøyti-
den.   

Hilsen 

Kari og Asle 

Skrevet av: Asle Aarsland 
 

Soddo- 
siden 

” ....for det var ikke husrom for dem.....” 

Klokken seks om morgenen begynner løpeturen i Addis. Venter 
jeg lengre blir støvet og varmen uutholdelig. Selv så tidlig om 
morgenen er jeg ikke alene ute på gatene. Vi har vært i Etiopia i 
snart to og et halvt år og jeg har stort sett fulgt den samme ruten  
hver morgen når vi er i hovedstaden. Derfor begynner jeg også å 
dra kjensel på noen av menneskene jeg ser langs ruten.  Blant 
millionene som bor i Addis Ababa er Maria en jeg ser hver mor-

gen.  

Jeg kaller henne Maria 
fordi jeg ikke kjenner hen-
nes virkelige navn. Hun 
bor på den store ringveien 
på en lav betongvegg som 
skiller veiene i et større 
kryss.  Hun har bodd der så 
lenge jeg har løpt forbi.  
Noen ganger har hun ikke 
rukket å stå opp når jeg 
kommer løpende, men jeg 

ser den spinkle kroppen under plastikkduken. Andre ganger ser 
jeg henne sitte på betongen mens hun lar den stigende solen 
varme den nattekalde kroppen. Når jeg ser henne har jeg for-
søkt å få blikk-kontakt.  Så langt har jeg ikke lykkes. Maria ser 
forbi meg, inn i en verden jeg ikke kjenner. Noen ganger går 
munnen hennes som om hun prater med noen jeg ikke kan se. 
Hun verken smiler eller gråter, øynene er tomme.  Selv om hun 
har bostedsadresse i det travle veikrysset virker det som om 
sinnet hennes har flyttet til et sted hvor ingen kan nå henne.  
Jeg lurer på de praktiske ting, hvordan får hun mat? Hun tigger 
ikke som så mange andre gjør. Med sitt syke sinn synes hun 
knapt nok i stand til å ta vare på seg selv en eneste dag.  Kanskje 
er det Guds egne engler som gir henne mat, som verner henne 
mot nattens vold, mot hyenene eller de store bilene som stryker 
tett forbi henne. 
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Årets Julemarked  
Nesten 2000 besøkte årets julemarked, som slo 
alle rekorder. 140 frivillige sørget for at det 
blant annet ble solgt over 300 grovbrød og 20 
kasser Solo. Kassaapparatet stoppet på hele  
$117.000.  

 Da Marit Doucet klippet snoren til sjømanns-
kirkens årlige julemarked fredag 11.november 
klokken 11, stod over 120 i kø for å slippe inn. I 
løpet av helgen var 1924 mennesker innom.  

- Vi slo alle rekorder. Totalt var flere innom i 
løpet av helga enn tidligere år, og det var flere 
frivillige. I tillegg hadde vi større omsetning enn 
i fjor, som også var et svært godt år, sier sjø-
mannsprest Ingvild Mydske Fallegård.  

Først skal alle utgifter trekkes fra, og først i desember vet vi det 
konkrete beløpet kirken sitter igjen med.  

Julemarkedet er en kjempedugnad, og det desidert største ar-
rangementet på sjømannskirken i løpet av året. I tillegg til de  
frivillige som jobbet gjennom helgen, var 21 frivillige med og 
ordnet i stand til julemarkedet fra mandag til torsdag før åp-
ningsdagen. For ikke å glemme alle som bidro med håndlagde 
ting og bakst som selges på markedet.  

 

Siden sist 
Skrevet av: Ragne Riise 

Under julemarkedet hjalp de frivillige til med 
alt fra å bake boller til å selge nisser, holde or-
den på parkeringsplassen og skifte toalettpapir. 
Årets 24 konfirmanter med familie ble spesielt 
utfordret - og de stilte opp.  

- Det ble lagt ned en enestående innsats av de 
frivillige både i forkant og under helgen. Det er 
helt avgjørende at så mange stiller opp, siden 
julemarkedet betyr veldig mye for sjømannskir-
ken. Det er den viktigste inntektskilden for oss 
gjennom hele året, så vi er utrolig glad for alle 
som kommer og handler. Julemarkedet gjør 
også at det blir blest rundt kirken. Jeg tror at 
det å jobbe som frivillig er med å skape et eier-
forhold til et sted. Så det at kirken er for alle, 

blir kanskje litt forsterket gjennom helgen, sier Fallegård.  

 - Bakeriet var veldig populært, og det gikk mye pinnekjøtt og 
lutefisk. Vi solgte mange duker, skandinavisk designet julepynt 
og nisser i alle størrelser, fra de store til over 100 dollar til de 
små til fire dollar. Vi solgte også de fem Røros-pleddene vi had-
de bestilt, noe vi i utgangspunktet var litt usikre på- her i varme 
Houston. I lunsj-teltet gikk det med store mengder bløtkake og 
marsipankake, samt reke- og laksesmørbrød.  

Vi gikk tom for reker og laks, og måtte ut og få tak i mer lørdag 
kveld, sier en sliten, men 
fornøyd sjømannsprest. 

Omtrent 120 hadde stilt seg i kø for å sikre seg 
godbiter fra julemarkedet.  

Hjemmelaget gjærbakst er et av de største 
trekkplastrene. Noen av de frivillige overnattet 
på sjømannskirken for å starte med bakingen 
før klokken fem om morgenen! 

Populært lunsjtelt: Her ble det solgt norske reke- 
og laksesmørbrød, vafler, marsipan- og krem-
kaker. 

Primus motor 
for julemarke-
det, Janicke 
Aasbø Heiberg, 
hadde sitt sva-
re strev med å 
forsyne bake-
riet med ferske 

boller. Bollene forsvant nærmest før de ble 
satt på disken. 

Berit Aagaard har bodd i 
Texas i over 30 år. Hun 
elsker å vise hvordan ull 
blir til garn. 
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Siden sist 

 

En STOR takk til   

 

 

 

 

 

 

 

 

for  sponsing av cafételtet til årets julemarked! 

En STOR takk til 

 

 

 

 

 

 

 

 

for frakt av varer til julemarkedet fra Norge til  

Houston! 

Foto: Ragne Riise og Fredrik Fallegård 

Søndag morgen var det gudstjeneste som vanlig for 
sjømannsprest Ingvild Fallegård, om enn i noe 
uvanlige omgivelser. 

Scandinavian Folkdancers 
of Houston underholdt uten-
for cafételtet på lørdag. 

Sonia Mykletun var en av de frivillige som 
solgte julepynt i kirkerommet. 

En av hovedgevinstene til 
lotteriet ble skaffet av Mar-
tin Mosvold: En weekend på 
Moody Gardens hotell i Gal-
veston. Den ble vunnet av 
Elida Skaar Ottesen med 
familie. 

Her lages det smørbrød i fleng! Kaarina Berger, 
Torhild Wiik, Oddveig Jensen og Tone Lofstad har 
humøret på topp. 

Elin Masters og Elise 
Hov stilte også opp 
for å selge julepynt. 

Anne Bull i sin 
nydelige bunad 
fra Øst-Telemark 
sikret seg disse to 
julenissene. 
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Lunsjklubb 20 år i Katy 

Skrevet av: Kristine Stewart og Ingvild Fallegård 
 

Kvinner 

Houston er USA’s fjerde størs-
te by, med 4.5 millioner inn-
byggere. Det bor ca 7000 
nordmenn her, og anslagsvis 
1000 bare i Katy. Men det bor 
også mange norske i Memo-
rial, Eldridge, Galleria områ-
det, Rice, Sugar Land, Pe-
arland, The Woodlands, Pasa-
dena og Clear Lake. 

For 20 år siden var det anner-
ledes. Synnøve Bekker var 27 
år gammel da hun flyttet til 
Houston med sin mann Roar 
og ett barn. Den lille familien 
bosatt seg i Memorial-området 
og Synnøve fant vegen til Sjø-
mannskirken lang. Etter noen 
år i Houston ventet Singapore 
og Malaysia på dem før de 
igjen kom tilbake til Houston, i 
1991. Da kom det raskt til flere 
unge familier og de bosatte seg 
i samme området av byen. 
Med barn i barnehage og Kin-
dergarden ble det for langt for 
de unge mødrene å reise til 
Sjømannskirken midt i uka. 
Dermed vokste behovet for et 
eget kvinnefellesskap i egen 
nærhet seg fram og Synnøve 
og Inger Meyer startet en håndarbeidsgruppe, som raskt gikk 
over i en lunsj klubb, for å inkludere flere. De to, nå voksne da-
mene, får tårer i øynene av å tenke på at klubbene i år har feiret 
sitt 20-års jubileum, og at det fortsatt, som da fungere på sam-
me måte. «I praksis» sier Inger, « er det jo en re-location grup-
pe. Den fungerer som en hjelp for nyankomne til å finne felles-
skap, bolig, skoler, forstå seg på alt fra krydder til helsesekto-
ren.»  

I Katy er det nå 
fire lunsj-klubber 
for hjemmevæ-
rende ektefeller, 
og det er også en 
i The Woodlands. 
Det er flest da-
mer som er ”the 
trailing spouse”, 
men det er også 

en gruppe med menn som finner på diverse aktiviteter. Damene 

møtes til lunsj hver annen ons-
dag, noe som er veldig hygge-
lig!  Det går på rundgang å ar-
rangere lunsjene, så dette er i 
privat regi.  I tillegg er det mas-
se andre arrangementer for 
norske her, som shopping-
turer, utflukter, organisert 
sightseeing, tennis og trening, 
middager på restauranter, dan-
sing på cowboy bar og masse 
mer. Ved flytting til utlandet er 
det viktig at hele familien fin-
ner seg vel til rette, både med 
hensyn til alt det praktiske  som 
må ordnes samt å få et sosialt 
nettverk. Nettopp dette sørger 
lunsj-klubbene for!! 

Noen av de tidligere expatene 
her har laget en hjemmeside 
med masse nyttig informasjon 
for norske i Houston: 
www.isrid.com. Her kan man 
finne svar på det meste man 
lurer på, som valg av hus, sko-
ler, barnehager, aktiviteter, 
leger, tannleger, forsikringer, 
shoppingmuligheter, severdig-
heter, osv.  I tillegg blir det ut-
vekslet enda mye mer informa-
sjon på facebook. Fra Isrid-

hjemmesiden kan man bli medlem av ISRID-gruppen på face-
book. Her kan man spørre om absolutt alt – og få raske svar. 
Det er rullerende informasjons-kilder! 

Alle norske er hjertelig velkomne i klubbene våre, det er bare å 
gå inn på www.isrid.com for detaljer! 
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Intervju med 3 av damene i Katy: 

Hvordan fikk du vite om lunsjklubbene i Katy? 

Laurence Sperbund: Jeg fikk vite om klubben via kjente. Det 
var utrolig praktisk og trygt å være inkludert i en norsk klubb 
med en gang. 

Reidun Sollie:  Jeg kom først i kontakt med Cecilie Danielsen 
via et nettsted som heter Norgeiverden, hun var i samme situa-
sjon som meg; på flyttefot til Houston. Etter at vi flyttet hit tip-
set Cecilie meg om Katy-klubben. 

Anita Aase: Jeg fikk vite om lunsjklubbene av Kristine Stewart 
som jeg traff fordi vi har barn i samme klasse. Dermed ble jeg 
også lagt til som medlem i både "ISRID" og "katy" gruppene på 
Facebook - disse har jeg brukt mye både for få informasjon og få 
kontakt med andre nordmenn her. 

Har klubben din utgjort en forskjell for din trivsel her? 

Laurence Sperbund: Ja absolutt, og det er veldig viktig å ha 
kontakt med andre norske i utlandet. Det er mye man lurer på, 
som man kan spørre om på lunsjene. Jeg har truffet andre nors-
ke i klubben som har barn på samme alder som mine, og det er 
viktig at barna våre får leke med andre norske barn her. 

Reidun Sollie: Jeg trives veldig godt her, og katy-klubben 
bidrar til det. Jeg har blitt kjent med mange trivelige damer og 
har knyttet bånd som kommer til å vare livet ut. Det fine med 
katy-klubben er at du treffer andre som er i samme situasjon og 
opplever de samme frustrasjonene og gledene som deg selv. Det 
er alltid noen som vet hvor og hvordan man finner ut av ting 
man lurer på. 

Anita Aase: Ja det synes jeg. Veldig sosialt og hyggelig å møtes 
til lunsj annen hver uke – kjempe-kjekke gjeng!! I klubben min 
er det en del damer som har vært her en stund - de er gode å ha 
for å spørre om alt som man lurer på. Har til og med funnet ut 
at jeg har flere norske naboer - veldig hyggelig å ha nordmenn i 
nærområdet.  Men først og fremst er det viktig for min trivsel 
her i Houston at jeg får meg en omgangskrets, spesielt siden jeg 
ikke er i jobb nå, og gjennom klubben får en mulighet til å opp-
rette vennskap. 

Trives du her i Texas? Hva er bra og hva savner du? 

Laurence Sperbund: Jeg trives veldig bra her i Texas. Å få 
noen nye utfordringer i livet er sunt. Her får jeg dessuten mer 
tid med barna og mannen min enn vi hadde i Norge. Kvalitetstid 
med familien min er veldig viktig. Det eneste jeg savner fra Nor-
ge er frisk luft, resten kan man finne her så lenge man ha lyst å 
jobbe litt for å få det til! 

Reidun Sollie:  Jeg trives veldig godt. Det jeg liker best er 
høst, vinter og vår med deilige temperaturer, vennligheten til 
folket som bor her og tilgangen på alt i butikkene. Savnet etter 
friheten som ungene har hjemme i Norge er nok det største sav-
net. 

Anita Aase: Jeg stortrives her borte. Vi skal egentlig bare være 
ett år, men snakker allerede om å være her lenger. Veldig bra 
med lunsjklubbene, og gruppene på facebook - har blitt kjent 
med mange nye. Alt er jo mye billigere her enn hjemme - både 
klær og mat. Det er deilig og varmt, man kan gå med shorts og 
fortsatt bade ute i slutten av oktober. Man har større plass 
hjemme. Men jeg savner familien og venner - kan ikke lenger 
reise hjem på helgetur. Og vi har ennå ikke funnet noe favoritt 
brød eller pålegg her - som kokt skinke (fra Gilde) og baconost. 
Jeg savner å kunne gå til butikken, og ikke være avhengig av bil 
hvor enn man skal. Og ikke minst så savner jeg å gå en lang tur i 
fjellet! 

3 om klubbens betydning 

 

Kvinner 

Inger Meier (t.v) og Synnøve Bekker ved bassenget på sjø-
mannskirken i 2011. De startet lunsjklubbben i Katy for 20 år 
siden.  
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Norsk jul er når forventningene står høyt når man våkner opp og julekalenderen er klar til å bli åpnet 

Norsk jul er når snøen daler ned fra himmelen som gjør hvert fjell og hver dal hvit og glatt 

Norsk jul er når julemarsipanen og julebrusen settes i handlekurven 

Norsk jul er når jule-eventyr blir fortalt om kvelden mens varmen fra senga setter deg inn til ro  
og avslapping 

Norsk jul er når jule-pynten blir hentet fra loftet og utpakket med glede og entusiasme og hengt 
opp på grønne glitrende tre god dag 

Norsk jul er når mandelen blir gjemt i risgrøten and kampen om marsipangrisen begynner 

Norsk jul er når snekker Andersen og Jul i Blåfjell ruller over tv-skjermen 

Norsk jul er når sølvguttene synger julen inn, presis klokka 5  

Norsk jul er når lukten av klementiner fyller rommet 

Norsk jul er en høytid for tradisjoner som sitter dypt inni hjertet 

Skrevet av: Sindre Hellesmark 

Norsk-amerikansk jul 

 
Ungdoms- 

tanker 

American Christmas is when the stores get filled with snow globes and snowmen 

American Christmas is when houses are decorated with the colors of the rainbow 

American Christmas is when tones of the Christmas spirit hits the ears of its people 

American Christmas is when wrapping paper comes in every shape and size 

American Christmas is when hot sour milk and a cookie is left out in the Christmas night  

American Christmas is when hands hold together and the tones of jingle bell rules the air 

American Christmas is when houses compete to win the honorable prize of best  
Christmas spirit 

American Christmas is when arrivals at airports are breathtaking and heartbreaking 

American Christmas is when American soliders from Afghanistan make their way into 
mommy’s hands and when tears soak the floor 

But........... remember: Christmas is what you make out of it, and what you make out of it is 
the Christmas spirit that lives inside of you. 

Merry Christmas to you all.........! 
Første jul i Texas med mine brødre 
Kristoffer og  Mathias (2002) 
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”Til deg som feirer julen ombord” 

Skrevet av: Ingvild Fallegård 

 

Havn 

 

november for å pakke julegaver til sjøfolk. Gavene blir pakket 
med kjærlighet og humor. Kortene er håndskrevet til hver især 
og gir et personlig preg, til glede for den som pakker opp. Gave-
ne er skaffet til veie av damene selv eller av kirkens ansatte på 
vegne av Kvinneforum, og variasjonen blir derfor stor.  

Men hvorfor driver vi med julegaver til sjøfolk fortsatt? Er ikke 
det vel gammeldags og sært? De fleste sjøfolk har vel som annet 

folk familie og venner som sender gaver over 
alle verdens hav?  

Det handler om identitet og ideologi. Om hva 
vi er og vil være.  

Takket være kvinneforums julegavepakking-
innsats, bærer vi som sjømannskirke i Hous-
ton tradisjonen videre med å ha et stort og 
bankende hjerte for sjøfolk i julehøytiden.  

”Det var sjøfolka som lærte oss å være 
Sjømannskirke” er et slagord som går 
igjen i Sjømannskirken. Etter to år 
som sjømannsprest tror jeg den set-
ningen handler mye om identitet og 
ideologi. Vi vil være en jordnær, ekte 
og aktuell kirke. En kirke som handler 
om oss som lever  her og nå. Og samti-
dig en kirke som evner å tegne en høy 
himmel over livene våre.  

”Du blir som du omgås”, ja vi får håpe 
det er sant! For Sjømannskirken i 
Houston omgås mye med sjøfolk fort-
satt. Av alt arbeidet som utføres fra 
kirken i Pasadena, så er det sjøfolk 
som står øverst på vår felles priorite-
ringsliste.  Det innebærer noen sene 
kvelder, og noen timer på shopping 
med bilen full av sjøfolk til og fra bå-
ten. Det innebærer også noen ganske 
bratte landganger i oppover bakke og 
mange mørke kopper kaffe.  

Og nå, i juletiden, er båtbesøket også fylt med konkrete oppga-
ver og forventninger. ”Kjerka er ombord” kan det gjalle  utover 
calling-anlegget på båtene og i desember måned vet man at da 
kommer ikke kirkens folk tomhendte om bord. Desember og jul 
hører julegaver til, og denne gamle tradisjonen fra en annen tid 
lever fortsatt her i Sjømannskirken i Houston.  

Kvinneforum samles til årlig julegavepakkings-økt en onsdag i 
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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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Løsninger på sudoku og kryssord fra nr. 3-2011 

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  

3 4 6 1 7 8 9 5 2 

9 5 8 3 4 2 6 7 1 

2 1 7 6 5 9 4 3 8 

7 2 3 9 8 4 5 1 6 

5 6 1 7 2 3 8 9 4 

8 9 4 5 6 1 3 2 7 

1 8 9 2 3 6 7 4 5 

6 7 2 4 9 5 1 8 3 

4 3 5 8 1 7 2 6 9 

9 8 5 4 2 6 1 7 3 

4 2 7 1 3 5 9 8 6 

6 3 1 9 8 7 2 4 5 

1 5 8 6 7 4 3 2 9 

3 4 6 8 9 2 5 1 7 

7 9 2 3 5 1 4 6 8 

8 6 3 2 4 9 7 5 1 

2 7 9 5 1 8 6 3 4 

5 1 4 7 6 3 8 9 2 
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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 
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O 
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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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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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  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 

 

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 
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