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Tankestreken denne gangen blir en sluttstrek. Dette er faktisk 
det siste nummeret av Texas Nytt (i hvert fall i denne omgang 
…), og som redaktør gjennom de siste 10 årene har jeg fått lov 
å dele mine tanker her. Samtidig markerer jeg et lite jubileum 
personlig også: Det er nå temmelig nøyaktig 25 år siden jeg pak-
ket kofferten og satte meg på flyet til The Bayou City, ikke for 
å komme på besøk, men for å bo og jobbe her. Min interesse 
for data og elektronikk ble vekket i ung alder, og som student 
på NTH (ja, jeg kaller det fortsatt NTH siden det var det det 
het da jeg gikk der!), var det mange av professorene der som 
var pionerer innen norsk databransje. Dette var jo før PC-en 
kom, så vi jobbet med terminaler mot en vertsmaskin som sto 
bortgjemt i et stort datarom. Men vårt årskull var faktisk det 
første som hadde terminaler; tidligere hadde de vært henvist til 
å bruke hullkort. Som relativt ung datanerd i 1995 var det der-
for på mange måter en drøm å få jobbe vegg i vegg med de som 
faktisk hadde designet og utviklet de datamaskinene jeg hadde 
jobbet med de siste 12-14 år, og det var 
den gangen man til og med produserte 
datamaskinene her i byen! Jeg begynte 
å jobbe i Compaq da datterselskapet 
ble etablert i Norge i 1989, og de hadde 
hovedkvarter i Houston. På det meste 
jobbet det rundt 20 000 personer der, 
og de hadde døgnkontinuerlig produk-
sjon i fem store fabrikkhaller. Firmaet 
var da fortsatt i en rivende utvikling, 
og jobbmulighetene var mange. Visum 
var aldri noe problem siden de ikke 
hadde nok kvalifisert arbeidskraft lo-
kalt. Nå, 25 år etter, og som litt eldre 
datanerd, har jeg byttet bransje og får min lønn fra Det kon-
gelige utenriksdepartement, så mye har skjedd på disse årene!

Et av de første stedene jeg besøkte etter at jeg flyttet hit, var 
sjømannskirka i Pasadena. Vi var flere nordmenn som flyttet 
omtrent samtidig, og det var naturlig å sjekke ut det norske mil-
jøet, selv om vi ikke kom hit for å omgås bare nordmenn. Siden 
den gang har jeg hatt en finger med i mange ting som skjer der, 
både i kulissene og på podiet, og altså som redaktør for dette 
bladet gjennom 10 år. Men mer om det senere.

Mye skjer ved tilfeldigheter, så også mye av mitt engasjement på 
sjømannskirka. Før jul i 1997 ble det etablert et prosjektkor der, 
og med min erfaring fra korsang i Norge meldte jeg meg på det. 
Koret skulle synge på julaften og 1. juledag, så et par dager før 
jul ringte jeg og snakket med Audun Haga som var bestyrer da. 
Siden jeg allikevel skulle være der på julaften, lurte jeg på om de 
trengte noe hjelp, for eksempel på kjøkkenet. Det ble litt stille i 
andre enden, men til slutt kom det forsiktig: «Hvor mye kan du 
gjøre?» Jeg la da ut om mine erfaringer med konfirmantmid-
dager og andre selskapeligheter jeg hadde stått for i Norge, og 
da fortalte han at husmor hadde blitt sykmeldt dagen før, så de 
trengte noen til å lage julemiddag for 60-70 gjester! Ikke helt 
det jeg hadde regnet med å høre, men jeg brettet opp ermene og 

satte i gang. Og det så ut til 
at det gikk bra; etter mine 
beregninger hadde vi ribbe 
til over 100 personer, men 
det var bare to små ribbe-
stykker igjen da middagen 
var ferdig. Siden har dette 
vært fast tradisjon (med litt 
mer planlegging!), så jeg har nå over 20 julemiddager på sam-
vittigheten!

Jeg har aldri vært en kirkegjenger, og mitt ateistiske ståsted er 
nå minst like støtt som tidligere, men jeg har da også lært at 
kristne kan være ålreite dyr! (For de som er en del yngre enn 
meg betyr dette uttrykket kanskje ikke noe, så da får dere ta 
Google til hjelp …) Jeg har tenkt på noe en sommervikar på 
kirka sa en gang: Det er så greit å komme til USA, for her er 

det helt OK å si at man er kristen! Jeg 
skjønte faktisk godt hva han mente, 
og sånn sett har kanskje min holdning 
endret seg litt etter disse årene. Og 
kanskje er det ikke sånn i Norge lenger 
heller. Jeg må også si at jeg har truffet 
utrolig mange hyggelige mennesker og 
fått mange venner, folk som jeg aldri 
ville ha møtt hvis det ikke var for sjø-
mannskirka. Jeg gleder meg til å reise 
langs norskekysten fra Oslo til Trond-
heim, og stoppe og besøke de jeg kjen-
ner på veien. Den turen er ikke gjort på 
ei uke!

Jeg har også hatt min åpenbaringsopplevelse en påskedag på 
kirka. Som nevnt har jeg vært engasjert i mange forskjellige 
oppgaver disse årene, for eksempel som korsanger og musikant, 
og det har jo gjort at jeg har overvært en del gudstjenester. Jeg 
skal ikke nevne hvem som hadde preken denne påskedagen, 
men som forventet handlet det jo mye om korsfestelse, død og 
oppstandelse. Da slo det meg plutselig: Hele dette «opplegget» 
er da basert på en veldig tynn historie, og satt på spissen er alt 
basert på en jomfrufødsel som ikke kan bevises, og et lik som 
var borte! Da skjønte jeg at jeg tross alt hadde valgt ”riktig” side 
tidlig i livet.

Men det skal også sies at jeg aldri har følt annet enn varm vel-
komst og inkludering av alle som har jobbet på kirka den tida 
jeg har vært her, så det går veldig godt an å ha forskjellig ståsted 
og allikevel har mye glede og moro sammen. Kanskje noe å ten-
ke på i disse polariserte politiske tider.

Som redaktør har jeg ett privilegium; Jeg kan nemlig bestem-
me stoffet som skal med og hvor det skal stå. Så nå har jeg 
bestemt at Tanker i tiden for første gang i historien skal få to 
sider til disposisjon. Så de som vil lese flere av mine tanker kan 
bla over til side 34! 

Skrevet av: Terje Odden

Tanker i
tiden

Sluttstrek

Tre faser i en Korona-tid ...
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Ansvarlig redaktør: Yrjan Mirzai Sunde

Kirkens adresse:
The Norwegian Seamen’s Church of Houston

4309 Young Street, 
Pasadena, Texas 77504, USA 

Telefon: 281-998-8366

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: 
Kirken er stengt for besøkende inntil videre.

Vennligst følg med på sosiale media og 
vår webside for oppdatert informasjon!

Sjøfolk og andre: 
Ring gjerne dersom du vil snakke
med oss eller handle i butikken.

Ved akutte hendelser, ring kirkens vakttelefon: 
832 260 4271— betjent 24 timer i døgnet

Velkommen!
Texas Nytt er utgitt av Den norske Sjømannskirken i Houston, 
og har kommet 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. 

Dette er det siste nummeret av Texas Nytt i papirformat. I 
skrivende stund er det usikkert om, og i hvilken grad, temaene 
som jevnlig har blitt dekket i bladet blir videreført i et annet 
format.

Følg med på hjemmesida der dette i tilfelle vil bli annonsert.
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Våre medarbeidere ved Sjømannskirken i Houston:

Yrjan Mirzai Sunde  
Sjømannsprest/daglig leder

Mobil: +1 832 279 7555
yms@sjomannskirken.no 

Ingrid Margrete Winter-Hjelm 
Trosopplæring/musikkansvar

Mobil: +1 832 279 9020 
imw@sjomannskirken.no 

Solveig Sandnes
Vertskap

Mobil: +1 832 202 4293 
sjs@sjomannskirken.no 

Trygve Winter-Hjelm 
Diakonal medarbeider, havn

Mobil: +1 832 279 5566 
twh@sjomannskirken.no 

Elin Lilletvedt Masters 
Kontorsekretær/Regnskap
Telefon: +1 281 988 8366 
elm@sjomannskirken.no 

Roy Johnsen
Vaktmester

Mobil: +1 832 526 5275
rjo@sjomannskirken.no
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Min salme

Mitt hjerte alltid vanker
Det finnes ikke noe sikker telling, men det er i alle fall over 300 
000 forskjellige ord i det norske språk og nærmere 500 000 
i engelsk. Disse ordene til sammen rammer inn den virkelig-
heten vi lever i. Med disse ordene kommuniserer vi, forstår og 
misforstår hverandre.

Det enkle er ofte det beste

Noen ganger kommer man over tekster som på en fortettet 
måte uttrykker en essens eller sammenfatning av store og kom-
plekse ting det kunne vært skrevet langt om. «Mitt hjerte alltid 
vanker» er en slik tekst.  Salmen har sin kilde i det paradoksale, 
kontrasten:

• mellom det enkle, undervurderte på jorden og det høye og 
himmelske, 

• mellom det foraktede, alminnelige, helt ned i strå og stall, 
kontra himmelens lys og ære,

• mellom det evige og det konkrete.

Når jeg synger denne salmen gripes jeg alltid av bildet; det lille 
barnet i stallen, himmelkongen lagt i strå. Og som familiefar og 
tidligere utestasjonert føler jeg med den lille familien som måt-

Mitt hjerte alltid vanker

Mitt hjerte alltid vanker
I Jesu føderom,

Der samles mine tanker
Som i sin hovedsum.

Der er min lengsel hjemme,
Der har min tro sin skatt;
Jeg kan deg aldri glemme

Velsignet julenatt!

Akk, kom jeg opp vil lukke
Mitt hjerte og mitt sinn

Og full av lengsel sukke:
Kom, Jesus, dog herinn!
Det er ei fremmed bolig,
Du har den selv jo kjøpt,

Så skal du blive trolig
Her i mitt hjerte svøpt.

Jeg gjerne palemgrene
Vil om din krybbe strø,
For deg, for deg alene

Jeg leve vil og dø.
Kom, la min sjel dog finne

Sin rette gledes stund,
At du er født herinne
I hjertets dype grunn

Jan Stellef er en gammel kjenning som flere har et forhold til 
fra tiden hvor han jobbet som sjømannsprest i Houston. Ved 
årsskifte griper han fatt på oppgaven som ny operativ leder for 
Spania og USA. Redaksjonen i Texas Nytt gratulerer Jan Stel-
lef med ny rolle og bemerker at tradisjonen med toppledere fra 
Houston holdes intakt. 

Skrevet av: Jan Stellef Rønningen

te søke ly i stallen på en av de mest utsatte dagene i en families liv.

Samtidig er det akkurat det jeg erfarer: Troen er på mange måter 
en skjør størrelse. Jeg forstår ikke alt, og det er langt fra med-
vind på alle troens seilaser. Det er lett å oppdage ufullkommen-
het, både i mitt liv, og min lære og ganske sikkert også i kirkens 
fremtoning her på jord. Likevel er troen også for meg en skatt. En 
paradoksal kilde til mestring, retning og håp. Og kirken, fellesska-
pet oss i mellom, er bærer av denne skatten.

Så er da også livet fylt av kontraster. En slitesterk tro er en tro 
som kan forholde seg til dette mylderet av hendelser, skiftninger 
og mysterier som livet byr på. Krybben og barnet er det fortettede 
bilde på livet, det forgjengelige og det evige, sammenføyet i dette 
ene bildet. 

Det høye og det lave

Men det som virkelig gir meg tilgang til dette bildet, er musikken, 
melodien. Og her må svenskene få æren. «Norsk variant av svensk 
folketone» står det i salmeboken. Ja, ja. Det er ok.

Jeg kan ikke mye om dur og moll; her er det jeg opplever av me-
lodien:

Den er traust, litt sørgmodig – nordisk mollstemning, som Texa-
nere kanskje vil oppleve det. Og ja, melodien samstemmer med 
teksten i at «dette er ille», den er på grensen til klagesang. Men 
den er også varierende i tonehøyde - opp og ned går det i rasen-
de fart – Og jamen skulle du ha sett: De lyseste tonene får vi i 
verselinje 5 og 6 (av 8 linjer), og det er de linjene som peker opp-
over: Min skatt, min ros, fryd og ære og alt annet godt. Og rundt 
disse høystemte linjene legger seg menneskelivet, stallen og alle 
begrensninger og vanskeligheter vi kjenner så godt.

Føy til julens vakre årstid, gjerne snø, fellesskap håp og forvent-
ning – og jeg er solgt. 

Jeg vet ikke hvordan det blir for deg å feire jul i år; det blir nok 
spesielt for mange. Jeg sender i alle fall mine gode tanker og hil-
sener til alle lesere av Texas Nytt, og vil ønske deg en riktig god 
julefeiring. Jeg håper du får høre eller synge denne vakre Bror-
sonsalmen fra 1732. Den er for meg definisjonen på slitesterk!
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Skrevet av: Solveig Sandnes
Fra 

Sjømanns-
kirkens    
kjøkkenIkke tull med julematen! 

Snart er julen her og i den anledning ville det kanskje vært na-
turlig om jeg delte oppskrift på en tradisjonsrik julemiddag, et 
tilbehør som er et “must” på julaften eller vise til smart frem-
gangsmåte for å få perfekt svor eller saftig pinnekjøtt. Nå har 
det seg slik at for nordmenn flest er julemiddagen satt og be-
stemt. Man endrer ikke på hvordan maten tilberedes og denne 
tradisjonsrike kvelden er skrevet i sten for mange, mange år 
siden. Selv vil jeg nok ikke få oppleve å spise julemiddag slik jeg 
er vant med før jeg en gang i fremtiden vil feire denne kvelden 
i hjemlandet, for selv om jeg får tak i nydelig pinnekjøtt i butik-
ken i samme bygg jeg bor i, så er det ikke mulig å tak i Fausamør 
som må til for at det virkelig skal være jul.
En tradisjon jeg dog har vokst opp med i heimen som lett kan 
gjennomføres her i Texas, er koldtbord første juledag. På denne 
dagen lager min mor nemlig alltid et bord som bugner med god 
hjemmelaget mat, og for meg har favoritten alltid vært karbo-
nadene. Så dermed blir oppskriften denne gang noe jeg forbin-
der med jul, men som like fullt kan lages til konfirmasjon, 17. 
mai eller middag på en mandag.

Ingredienser

500gr karbonadedeig
1 egg
1 dl havregryn
1/2 gul løk
1 1/2-2 ts salt
1 1/2 ts nykvernet pepper
1/2 ts gastromat eller muskatnøtt
Olje og smør til steking
(Eventuelt potetmel eller væske for å gi smidigere deig. Her bru-
ker jeg gjerne fløte, men både vann og melk funker fint.)

Fremgangsmåte

Sett ovnen på 175 grader (celsius!). Finhakk løk og bland sammen 
med karbonadedeig, havregryn og krydder. Visp egget og bland 
med resten. Hvis deigen viser seg å være for våt kan du ta en spi-
seskje med potetmel i blandingen, mens hvis den er for tørr kan 
du spe på med litt væske.
Deigen skal være litt klissete, men den skal være mulig å forme 
flate og runde kaker av den.
Stekes på høy varme i olje og smør til den har fått en fin stekeskor-
pe.
Legg karbonadene over i en ildfast form og stek i ovnen i ca. 10 
minutter.

PS: Karbonader smaker best med karamellisert løk!
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Skrevet av: Ingvild Fallegård
Hovedsak

Post Texas Savn Syndrom
Antagelig kjenner du til begrepet ”PTSS” - Post Traumatisk 
Stress Syndrom. Kort fortalt betyr det at kropp og sjel lagrer 
minner. Har du vært utsatt for en traumatisk situasjon husker 
kroppen, psyken, følelsene og tankene dine det. For å overvinne 
PTSS trenger man profesjonell hjelp og behandling. 

I vår familie har jeg oppdaget en egen variant av PTSS, og jeg 
kaller det ”Post Texas Savn Syn-
drom”. Kroppen husker! Det kan 
handle om lukt og smak, et spesielt 
lys på himmelen, eller det kan slå 
til når vi kjører over en høy bro og 
ser utover et opplyst fabrikkområ-
de. Kroppen går i Texas-modus, det 
er ikke noe vi styrer over, men en i 
familien uttrykker: ”Åh, det minner 
meg om….” 

Jeg er usikker på om det behøver 
behandles, og om ja – hvilken be-
handling kan fungere tro? 

Nå, sju år etter hjemkomsten fra 
Texas, er det godt å kjenne at årene 
i USA og ved sjømannskirken fort-
satt fins i kroppen. 

Årene har gått og vi er vel etablert 
i Göteborg. Fra huset har vi utsikt 
til Vinga fyr, der Evert Taube vok-
ste opp som barn. Jeg tenker på hans vakre viser når jeg ser 
fyrlyset blinke. Fra stuevinduet ser vi også skipene på veg ut og 
inn i Göteborg havn (Skandinavias største) og det er mye som 

minner en gammel sjømannsprest om båtbesøk i Galveston og i 
havnene langs Houston Ship Channel. 

Det enkleste beviset på årene som har gått er å se bildet av bar-
nas første barnehagedag i Houston og bildet fra vi var tilbake 
sommeren 2017.

Nå har tre år til gått og Alfred er 
konfirmert, selv om det ble helt 
uten familie fra Norge. Begge går på 
ungdomsskole. Alfred kjører cross-
moped, er sykt interessert i go-kart, 
båt, motorer og musikk, mens Thea 
er en ivrig basketspiller. 

Fredrik jobber med salg av trampo-
liner og Ingvild er fortsatt prest. Nå 
på svorsk. Min erfaring er at kvin-
ner som er prester ofte får spørs-
målet om mannen også er prest 
(jeg er 100% sikker på att mannlige 
prester ikke får samme spørsmål), 
og da svarer jeg som Fredrik har 
lært meg: ”Nej, men vi jobbar med 
hopp båda två” Forklaring følger: 
På svensk betyr ”HOPP” både ”å 
hoppe” og ”HÅP”! 

Og det er sant. Jeg jobber virkelig 
med håp. 1. september fikk jeg ny 

jobb, nå som kyrkoherde i et stort pastorat i Göteborg. Jeg er 
øverste leder for fem menigheter og fire menighetsbarnehager, 
totalt er vi 94 personer. Kyrkoherde betyr sogneprest, men her i 
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Hovedsak

Sverige er det bare én arbeidslinje i kirken, ikke to som i Norge, 
så det kan sammenlignes med en sogneprest/prostestilling in-
kludert arbeidsgiveransvar og ansvar for økonomien. 

Jeg jobber veldig få helger, nå er det mandag til fredag som gjel-
der, og prestekjolen har jeg brukt to ganger de første tre måne-
dene. Nå er det administrasjon, ledelse, strategi, personalsaker 
og økonomi det handler om, og jeg leder gjennom chefsgruppen 
på ni mellomchefer. 

Det er et stort og spennende arbeide og jeg stortrives, selv om 
jeg ser at utfordringene står i kø. Nå gjelder det å kunne sortere 
”hva haster og hva er langsiktige behov?”, vi må snu en nega-
tiv økonomisk trend (budsjettet for 2021 er minus 6 millioner 
svenske kroner) og forventningene på meg er tydelige, det skal 
være i balanse neste gang. En utfordring jeg kan like. 

Det er mye vi kan si om året 2020, et år som ikke ble som noen 
av oss kunne tenke seg. Selv har jeg ikke truffet familien i Norge 
på snart ett år, selv om vi bor 2,5 timer med bil fra mine for-
eldre. Stengte grenser, karanteneregler og masse frykt har ført 
til det. Og som prest i kirken opplever jeg det virkelig; vi jobber 
med å holde håpet levende. Håpet at dette skal ta slutt, håpet 
at vi skal kunne klemme dem vi vil igjen, håpet om en hverdag 
som vi kanskje ikke visste hvor høyt vi verdsatte. 

For meg og for mange av dere er det første gang vi opplever 
begrensninger i den grad vi gjør nå. At regjering, statsminister 
og presidents beslutninger direkte innskrenker våre friheter og 
rettigheter. Aldri har så mange mennesker lengtet etter hver-
dagen igjen! Samtidig tenker jeg på at for mange mennesker i 
verden er det vi nå opplever helt normalt og hverdagslig. Det er 
så utrolig mange som aldri har vært i nærheten av den individu-
elle frihet jeg har tatt som en menneskerett og som en selvfølge. 

Hvordan preger det en familie å flytte fra Norge, til Sverige, til 
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Hovedsak

Texas, til Sverige på sju år? Jeg har reflektert en del over det. Og 
jeg må bruke et slitt gammelt uttrykk: ”When in Rome do as the 
Romans do” (ordtak tilegnet St. Augustin). Jeg tror det er en 
evne vi mennesker har; evnen å tilpasse oss. Tenk over det selv; 
hvor mye du har forandret deg og tilpasset deg etter at du flyttet 
til USA. For min del begynte det med boots! 

Jeg husker enda euforien da vi var ferdig med intervjuet for 
stillingen i Houston og hadde takket ja til jobben. Jeg knuste 
to glass den kvelden. Spenningen, gleden og forventningen var 
til å ta og føle på. Og selv om vi måtte vente i ni måneder fra vi 
takket ja til vi faktisk reiste (det var første året med krevende 
visumprosesser gjennom Homeland Security), så husker jeg at 
jeg begynte å pakke ned  huset vårt i svært god tid. Vi kunne 
liksom ikke vente, vi ville avgårde! 

I pakkeprosessen uttrykker Fredrik: ”Så bra, da kan jeg ta med 
bootsene mine.” Jeg husker enda sjokket! ”Er jeg gift med en 
mann som har boots?” Noe så harry hadde jeg aldri tenkt meg. 
Og jeg sa faktisk nei og de ble ikke med på flyttelasset, for jeg 
kunne aldri se for meg at noen i familien min noen gang skulle 
gå i boots! ”Right back at me!” 

Jeg tror det tok mindre enn to måneder før vi var på Cavenders 
og kjøpte de vakreste boots i små størrelser til barna. Så stolte 
de var! 

Nå er jeg selv stolt eier av to fine par boots og jeg bruker dem 
fortsatt, her hjemme i Göteborg. Når høstmørket slår til da blir 
det jeans og boots og inne i min sjel nyter jeg et lite øyeblikk PTSS 
-  Post Texas Savn Syndrom.

Tenk at vi er så forandringsbare? At vi tar sæden dit vi kommer. Vi 
mennesker er sosiale dyr og vil passe inn, tilhøre flokken og være 
en del av fellesskapet. 

Derfor ble det naturlig både med boots og cowboyhatt da vi bodde 
i Pasadena. Og nå, etter sju år som prest i Svenska kyrkan, har jeg 
endelig kledd meg i en kaftan. 

En kaftan er et merkelig embetsplagg som svenske prester bærer. 
Det er en høytidsdrakt, en embetsdrakt, og jeg har møtt mange 
prester, kvinner som menn, som stolt bærer sin kaftan. Selv har 
jeg syns den har lignet en liten variant av drakula sin drakt … 

Men da jeg fikk jobben som kyrkoherde i Västra Frölunda pas-
torat og det nærmet seg dato for mottagelsesgudstjenste med bi-
skop og prost tilstede, kjente jeg at ”å så fint det hadde vært å ha 
en kaftan!” Jeg fikk låne en og presset meg inn i den (det er en 
like stor utfordring med kaftaner som med bunader – de har en 
tendens til å krympe i klesskapet) - og jeg følte meg så fin! 

Så er vegen kanskje ikke så lang allikevel, fra bunad til boots og 
kaftan. Det handler om å passe inn. 

PTSS - Post Texas Savn Syndrom har også gitt Thea varige mén. 
Jeg tror hun er den eneste 13-åringen i Torslanda som drømmer 
om en truck. Det er bilen hun vil ha, en skikkelig Texas-truck. Det 
minner meg om en morsom historie fra Katy. Det var jo barnekor 
i Katy hver tirsdag. Kari Danielsen pakket bilen full og flere av oss 
sjømannskirkefamilier med barn kjørte rett fra skolen til barne-
korøvelse og fellesskap i private hjem i Katy, senere i Lutherske 
kirken …. 

Vi voksne fikk mange nye venner og en av kor-pappaene jobbet 
på Statoil (som det het da). Etter første år i Texas med cabriolet 
(noen som kjenner seg igjen i drømmen om å kjøre cab i sol og 
vind og 30 grader?) Men med tre barn og sykler og rulleskøyter 
og strandstoler og … bestemte denne pappaen seg for at det ville 
være mye mer praktisk med en truck. Som tenkt så gjort, og ryktet 
forteller at den amerikanske Statoilsjefen i Houston fikk høre om 
dette og  uttrykte : ”I want to meet that Norwegian who sold his 
cab and bought a truck”. 

Å tenke på at Nye Texas Nytt nå feirer 10-årsjubileum gjør meg 
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Det var ikke alltid 
bare lett å komme 
seg på redaksjons-
møte! Etter et 
kraftig regnvær og 
oversvømte gater, 
fikk jeg parkert på 
et tørt sted og gikk 
glad og fornøyd på 
møtet. Slik så det ut 
da jeg kom tilbake!

Hovedsak

glad og litt stolt. Det var en av de første arbeidsoppgavene jeg sat-
set fullt på etter at vi kom til Houston i november 2009. Det var 
noen runder fram og tilbake om det var smart å gjøre denne end-
ringen eller ikke, men med rett folk med meg i redaksjonsgruppen 
(Terje Odden, Line Skår og Ragne Riise) kjente jeg meg trygg på 
satsningen. At tiden nå er inne for å tenke annerledes er et tegn på 
forandringsvilje og ansvarlig lederskap fra sjømannsprest Yrjan 
…. Det norske miljøet i Texas og arbeidet ved Sjømannskirken i 
Houston skal alltid være i forandring. Alt annet ville vært feil. Vi 
lever i en verden som ikke står stille, men som stadig utvikles. 
Derfor ville det vært helt krise om Sjømannskirken i Houston i 
dag så ut som den gjorde i 1980-, 90-, eller i 2010. 

Sjømannskirken skal svare på de behov som er her og nå. Det gjør 
staben og kirkerådet ved å stadig utvikle, endre, legge ned og star-
te nytt. 

Jeg vet at Texas Nytt fikk glede mange de årene det kom ut i den 
form som nå avvikles. Det var spennende å lese om seg selv, eller 
noen man kjente, noe man hadde vært med på. Ambisjonen var 
klar fra starten; det skal favne hele det skandinaviske miljøet i 
Texas, den som er på expat-kontrakt i et par år, den som bor fast, 
den som er ung og den som er eldre. Balansen mellom bedrifter, 
reisetips, mat, kirkeinformasjon, sjømannskirkeidentitet og det å 
sette ord på livet sånn som livet faktisk er – det var en av mine 
morsomste arbeidsoppgaver. På hesteryggen en frihelg på en ran-
ch i Hill Country kom ideen til ”Tanker i tiden” en gang, andre 
ganger hentet jeg inspirasjon fra helt andre hold. 

Ord skaper virkelighet. Ord er viktige. Det har vi blitt kraftig min-

net på de siste årene. Vekten å faktasjekke sine kilder; Fake news 
og rykter som ser ut som sannhet. Jeg liker ord. Både å prate, å 
lytte, å lese og å skrive. De siste årene har jeg kjent sterkt på ut-
fordringene med ordene. Jeg som alltid har hatt lett for å uttrykke 
meg muntlig og skriftlig, må nå svelge det sure eplet og risikerer 
stadig vekk å bruke feil ord. Jeg ser det først på reaksjonen hos 
mottageren; ”nå har jeg sagt noe dumt/feil igjen”. Og jeg har lært 
meg å leve ganske godt med at selv om jeg er kyrkoherde og øver-
ste ansvarlige i pastoratet, risikere jeg å skrive helt basic skrivefeil 
ut til alle mine ansatte. Tiden strekker ikke til å lese korrektur 
med svenske øyne på hvert ord jeg skriver. Så bare for å gi dere et 
lite innblikk. Her kommer en morsom svensk-norsk ordliste, så 
kan du bare tenke deg hvor feil det iblant kan bli! 

Så her gjelder det å tenke seg om før man åpner munnen!

Kjære leser av Texas Nytt; jeg avslutter med et dikt fra den kjente 
svenske poeten Tomas Tranströmer. 

Romanska bågar

Inne i den väldiga romanska kyrkan trängdes turisterna
i halvmörket.

Valv gapande bakom valv och ingen överblick.
Några ljuslågor fladdrade.

En ängel utan ansikte omfamnade mig
och viskade genom hela kroppen:

”Skäms inte för att du är människa, var stolt!
Inne i dig öppnar sig valv bakom valv oändligt.
Du blir aldrig färdig, och det är som det skall.”

Jag var blind av tårar
och föstes ut på den solsjudande piazzan

tillsammans med Mr och Mrs Jones, Herr Tanaka och 
Signora Sabatini

och inne i dem alla öppnade sig valv bakom valv oändligt.

Tomas Tranströmer er en kjent svensk poet som i 2011 fikk 
Nobelprisen i litteratur.  Tranströmers litteratur er oversatt til 
over 60 språk. 

Svensk  Norsk  Svensk  Norsk

Lugn Rolig Rolig Morsom 

Konstig Rar Rar  Søt 

Glas Glass Glass Is

Skratta Le Le Smile

Termin Semester Semester Ferie

Anställd Ansatt Ansatt Besatt
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Skrevet av: Kristine Mohr
Reisebrev

“Norske” stater i Midtvesten
Som ivrige lesere av Texas Nytt, og spesielt reisebrevene, er det 
gøy å kunne dele våre opplevelser fra ”norske stater” en fin høst-
tur i oktober 2020.  

Vi nordmenn kjenner til den allmenne feiloppfatning at det var 
Columbus som oppdaget Amerika. Det var Leiv Eriksson. Men 
det var ved Columbus 
gjenoppdagelse at det 
ble åpnet for innvand-
ring fra de europeis-
ke kolonimaktene. 
Også nordmenn dro 
i hopetall. Den nor-
ske nasjonalidentite-
ten refereres gjerne 
til som «nordmenn 
ute» og «nordmenn 
hjemme». Vår egen 
sjømannskirke er et 
eksempel på akkurat 
dette, de tar vare på 
nordmenn ute. 

Hvor startet så det 
hele? En rask opp-
summering fra Nor-
geshistorie.no fortel-
ler oss: 

• Norsk utvandring til USA begynte i 1825 med en gruppe kve-
kere, ledet av Cleng Peerson, pga. religiøs forfølgelse. 

• Masseutvandringen kom i tre bølger; fra 1866 til 1873, fra 
slutten av 1870-årene til begynnelsen av 1890-årene, og 
fra 1903 til rundt 1910. I toppåret 1882 utvandret 28.000 
mennesker. Frem til 1920-årene utvandret tilsammen ca. 
800.000 personer. Dette utgjorde en tredjedel av Norges 
befolkning, som var kun etter Irland, den største utvandring 
som andel av befolkningen. 

• En fjerdedel av utvandrerne reiste etterhvert hjem igjen.

Istedenfor å reise 
hjem til gamlelandet i 
sommer, har Korona-
ens reiserestriksjoner 
gitt familien mulighet 
til å bruke litt flere av 
feriedagene til å rei-
se i USA. Med hjem-
lengselen voksende i 
magen, ble det derfor 
naturlig å besøke dis-
se «norske» statene i 
Midtvesten. 

Nordmenn som bo-
satte seg i Midtvesten, 
spredte seg over et 

ganske stort område, så noen valg måtte tas med tanke på reise-
rute. Vi landet på en oval weekend med skolefri fredag og mandag 
i midten av oktober. Passende nok var det den helgen amerika-
nerne feirer Columbus Day. 

Vi prikket inn en reiserute rundt «tri-state»-området Minnesota, 
Iowa og Wisconsin. 

Torsdag kveld dro vi med direktefly fra Houston til St. Paul, Min-
nesota. Etter en kort natt på et hotell nær flyplassen spiste vi fre-
dag morgen en deilig frokost på det norskeste stedet Google kunne 
finne - Jensen’s 
kafe i St. Paul. 
Porsjonene og 
maten var uten 
tvil amerikan-
ske, men ispedd 
litt rosema-
ling og norske 
velkomstskilt 
kjente vi oss 
hjemme. Neste 
stopp, Deco-
rah, Iowa. Vi 
kjørte sørover 
gjennom nydelige høstfarger på trærne og bølgende maisåkrer så 
langt øyet kunne se. Vi kjente på nasjonalfølelsen i magen da vi 
så de norske skiltene lyse imot oss; «Torgersen Auto», «Hansens 
Bakery» osv. 

Rundt lunsj fredag kom vi til Decorah, Iowa. Et koselig lite tett-
sted bygget rundt gårdsdriften i området. Byen har 8127 innbyg-
gere, nydelig natur og fine ørret-elver. Skikkelig 17. mai-stemning 
med norske flagg og norsk stolthet over det hele. Hovedgaten har 
en egen t-shirt 
shop drevet av 
en nordmann. 
«Lefse is good» 
og «Lutefish- 
lovers, make 
love tonight» er 
blant bestselger-
ne. Spisestede-
ne er helnorske 
med syttitallets 
t i d s k o l o r i t t . 
Respatexbord, 
tv-kanner og ro-
semaling. 

Sett utenfra med 
flagg og troll 
kunne man jo 
tro vi var i Nor-
ge. Til og med 
folkene var jo 
litt «norske». Vi 
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Reisebrev

prøvde oss på litt smalltalk for å komme under overflaten; «Oh, 
you are from Norway…how wonderful, my grandmother was Nor-
wegian… No I don’t remember where she was from…. No we don’t 
speak Norwegian, but we went on a cruise with Hurtigruten 10 
years ago. It was beautiful. Glad to have you here. Have a fantas-
tic day». Om vi ikke fikk nye brevvenner følte vi oss i hvert fall 
velkomne. 

Ny dag, ny stat, nye opplevelser. Lørdag morgen gikk turen (knap-
pe 3 timer) til Mount Horeb, Wisconsin (7009 innbyggere). Byens 
“claim to fame” er å være the Troll Capital of the World. Det var 
selvfølgelig troll på ethvert gatehjørne og til og med et eget troll-
bryggeri (The Grumpy Troll). Midt i hovedgaten fant vi et stabbur. 
Mer interessant hadde Mount Horeb et forseggjort norsk-skandi-
navisk museum. På grunn av «the Rona» var det kun mulig med 
privat omvisning, det passet jo oss godt! Her får du oppleve en in-
teressant reise fra de tidlige bosettere i området. Sveitsere, nord-
menn, tyskere, det lille de kom dit med og se hvordan de bygget 
seg opp. Bilder og gjenstander fra liv med hardt arbeid, og fami-
lier som bygger velstand fra en generasjon til den neste, mens de 
også holder på tradisjoner som hopprenn, mat og julehefter slik vi 
kjenner dem  fra gamlelandet. I tillegg til utstillingen har museet 
samlet opp et gedigent magasin med gjenstander fra nordmenn. 
Det var gøy å se at amerikanere tar så godt vare på norskheten 
sin, og er stolte av den. Museet selger boken «Vikings across the 
Atlantic» av Daron W. Olson som anbefales for videre lesning.  

Søndag morgen kjørte vi til Westby, WI. Med sine 2200 innbyg-
gere har den nok færre turister enn de to foregående byene, og 
var kanskje litt mer søvnig og slitt, men vi fant flere Skandinavian 
shops - og fresh lefse! Igjen; tydelig at arbeid og nøysomhet alltid 

har vært nødvendig. 
I Westby var det nok 
også tydeligere at 
den yngre generasjo-
nen hadde flyttet ut 
av bygda, den eldre 
var blitt igjen - som 
vi også kjenner det 
hjemme fra bygde- 
Norge.  

På vei videre mellom 
Westby og La Cros-
se, WI,  så vi skilting 
mot Norskedalen. 
En krapp høyresving 
og noen miles inno-
ver dalen fant stedet 
«Norskedalen Nature 
and Heritage Cen-
ter». Et 400 acres 
stort område hvor det norske miljøet har samlet inn penger og 
bygget et norsk historie- og kultursenter. Det minner litt om Norsk 
Folkemuseum i Oslo hvor man har flyttet bygninger fra omegn 
til dette stedet med koselig turstier og med et velholdt bibliotek, 
hvor norsk-amerikanere kommer fra fjern og nær for å forske på 
egen slektshistorie. De feirer stolt både 17. mai og Midtsommar. 
Et slags kompromiss med svenskene har det sikkert vært en gang 
i tiden, for St. Hansaften var ikke noe de ansatte på kultursente-
ret hadde et forhold til. Et fint avbrekk på veien til siste natt i La 
Crosse, en meget større by, bygget opp som handelspost der den 
ligger på Mississippielvens bredde. 

Mandag morgen kjørte vi de 4 timene tilbake til St. Paul og fikk 
ettermiddagsflyet hjem til Houston klokken 1400.

En slik reise er et noget mindre sexy reisemål enn Manhattan, 
men det blir som en reise tilbake i tid. Selv om småbyene kanskje 
er like i både i utforming og «stemning» har de likevel alle sin sær-
egenhet og byr 
på fine, trygge, 
familievennlige 
opplevelser og 
avkobling. For 
oss, og spesielt 
barna, var det 
lærerikt å se 
hva det ble til 
av en tredjedel 
av våre lands-
menn som dro 
vestover fra fat-
tigdom i Norge 
for å søke lykke 
og velstand i 
vest.  
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se passer meg bra akkurat nå. Så får vi se hva framtiden bringer. 

Prost har jeg bare vært i korona-tid. Det har vært en bratt læ-
ringskurve, mye å lære, og mange nye mennesker å bli kjent med. 
Ingenting har blitt som jeg så for meg. Lite har blitt som planlagt. 
Og stadig nye utfordringer med smittevern, begrensninger og nye 
hensyn har kommet på bordet. Mange dører har i hvert fall mid-
lertidig blitt lukket, og det har vært spennende å se hva man har 
funnet av nye muligheter og nye måter å tenke på. 

Det begynner å bli lenge siden jeg var Sjømannsprest i Houston 
og Young Street var familiens adresse. Men erfaringer og minner 
fra fem år i Pasadena kommer alltid til å være en viktig del av 
familiens liv og min tjeneste som prest. Dere lærte meg noe viktig 
om å møte mennesker der de er og lever sine liv. Dere lærte meg å 
lytte og respektere den enkeltes historie og fortelling. Og dere lær-
te meg at kirken grunnholdning må være å spørre: «Hva kan jeg 
gjøre for deg?» Takk til alle dere jeg fikk møte og jobbe sammen 
med i min tid som Sjømannsprest i Houston!

Endringer vil alltid være en del av livet, noen ønsket og andre på-
tvunget - enten livet leves i Houston eller på Sotra. Jeg håper og 
ber om at vi evner å lukke dører som skal lukkes, åpne dører som 
skal åpnes, og finne nye dører når det trengs. 

Jeg skal innrømme at jeg savner Houston, både byen, jobben og 
menneskene. Men samtidig har nye muligheter kommet, og de er 
også gode. 

Ønsker dere alle en velsignet og god julefeiring!

Jan Tommy Fosse, tidligere sjømannsprest i Houston (2004-
2009)  

«Når noen dører lukkes, er det andre som åpnes», har jeg en eller 
annen gang fått med meg at noen har sagt. Du kjenner det kanskje 
igjen? Endringer kan være ønsket og villet, eller de kan bli tvunget 
på oss. Endringer kan være fylt av glede og forventning, eller de 
kan være fylt av fortvilelse og smerte. Og ofte er de kanskje et eller 
annet sted imellom. Jeg har i hvert fall tenkt at jeg vil forsøke å 
lete etter muligheter når noe av en eller annen grunn ikke lenger 
kan være slik det var.  

Det siste året har for min del bydd på en del endringer. Etter ni år 
som utenlandssjef i Sjømannskirken begynte jeg å kjenne at det 
«rykket i prestefoten». Årene som utenlandssjef har vært gode, 
spennende og utfordrende, men de har ikke gitt meg mye anled-
ning til å være prest. I begynnelsen av fjoråret kom tanken om at 
det kanskje var på tide å være prest igjen. Etter gode og fine år 
som prest i Houston og Singapore, lever Sjømannspresten fortsatt 
inni meg. Men, familiesituasjon og annet gjorde at det nå ikke er 
mulig å reise ut igjen. Hva skulle jeg gjøre da? Jeg begynte med 
å følge litt med på utlysninger av prestestillinger i området her vi 
bor. Og plutselig ble stillingen som prost i Vesthordland (omfatter 
kommunene Øygarden og Askøy, inkludert Sotra – her vi bor) lyst 
ut. Jeg gikk mange runder, og endte med å søke. 

1.mars ble dagen for å si farvel til Sjømannskirken som arbeids-
giver, og hei til Vesthordland prosti. Fra å ha verden som prosti 
kan jeg nå se «hele prostiet» fra stuevinduet. Jeg har lederansvar 
for 11 flotte prester som gjør tjeneste i de 10 menighetene som 
utgjør prostiet. Og rykkingen i prestefoten har fått sitt utløp ved at 
jeg igjen får utøve prestetjeneste i forbindelse med gudstjenester, 
dåp, vigsel og gravferd. Kombinasjonen av prestetjeneste og ledel-

Tilbakeblikk

Nye muligheter

Skrevet av: Jan Tommy Fosse

Siden eldstemann har flyttet på hybel, er det vanskelig å få et samlet familiebilde. Her til venstre er Daniel, Rebekka, Inger og Jan 
Tommy på vei opp Besseggen, mens Mathias (til høyre) tar en pust i bakken på hytta i sommer.
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Siden sist

Tweens

Redigert av: Terje Odden
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Siden sist

Golfturnering

Redigert av: Terje Odden
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Siden sist

Sol stemte 
for første 

gang i 
valget

Fornøyde 
naboer etter 
garasjesalg

Ekteparet Sunde/Sandnes sier natta i isolasjon

Småplukk

Ny fryser til butikken

Etter 
Skoletid i 

Katy
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Siden sist

Julemarked
Som mye annet i år ble julemarkedet annerledes som følge 
av pandemien. Markedet ble avholdt mellom 2.-6. desember 
og foregikk digitalt. Sammen med 30 frivillige på roterings-
turnus fikk vi ekspedert over 280 ordre med julevarer. Både 
trofaste nordmenn og amerikanere støttet oss selv om forma-
tet ikke kunne måle seg med vårt tradisjonsrike julemarked. 
Vi takker alle våre frivillige og kunder for all støtte og ber om 
at forholdene ligger til rette for et fysisk julemarked neste år. 
Frem til juleuken holder vi åpen julebutikk fra onsdag til lør-
dag med restlageret, klokken 11:00 til 15:00. Butikken er åpen 
for en kohort om gangen. Velkommen!

Redigert av: Terje Odden
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Julemarked
Siden sist
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Tanker i
tidenPortrett

flyttet til Houston i 1980. På denne tiden var det et blomstren-
de jobb-marked i «mulighetens land», og han følte seg raskt 
hjemme her. Egil jobbet i mange år for DB Schenker, et av de 
største logistikkfirmaene i USA. Texas står hjertet nært, og det 
har aldri vært et alternativ å flytte tilbake til Skandinavia. Beg-
ge fikk etter hvert amerikansk statsborgerskap. Etter hver sin 
skilsmisse traff de hverandre i Humble, en liten by i Harris Co-
unty som allerede på begynnelsen av 1900-tallet var kjent for 
å ha det største produserende oljefeltet i Texas. De giftet seg i 
1988 og bor fremdeles i Humble.  

Vi er mange som har hørt Egil spille og setter stor pris på det. 
Egil spiller både orgel og trekkspill og spiller regelmessig på 
gudstjenester. Det blir heller ikke skikkelig rekefest uten at 
Egil tradisjonen tro tar frem trekkspillet og drar i gang Skom-
værs-valsen. 

På spørsmål om hva musikk betyr for ham er svaret: ”Jeg har 
alltid likt musikk. Det var mange amatør-
musikere på min mors side av familien. Det 
ble alltid musikk når de kom sammen, så jeg 
forbinder lykkelige tider med sang og mu-
sikk. Jeg har nesten alltid hatt trekkspill og 
orgel. Selv om jeg aldri tok musikken lenger 
enn til et lavt amatørnivå, ville livet blitt rart 
uten hjemmelaget musikk. Min mor arvet et 
gammelt trø-orgel fra sin mor da jeg var syv 
år gammel. Det var et vidunder av et instru-
ment. Det varte ikke lenge før jeg «spilte vilt» 
på orgelet. Da jeg var 12 år gammel mente 
foreldrene mine at «gutten har øre for mu-
sikk», så de sendte meg til Frøken Nielsen 
på Rakkestad for å lære noter. Frøken Niel-
sen var en meget god pianistinne, og hennes 
bror, Ludvig Nielsen, var domkirkeorganist 
og kantor i Nidarosdomen i mange år. Ja, 
Frøken Nielsen kom fra en familie med en 

Sjømannskirken i Houston er privilegert og har mange venner, 
brukere og støttespillere. Noen har kirken som sin menighet, 
noen har kirken som sitt sosiale møtested, noen kommer til butik-
ken, noen kommer i høytider og andre festligheter, noen kommer 
innom ukentlig, andre er innom sjelden. Alle er velkommen og 
alle er høyt verdsatt! 

Egil og Oili Kaarina Berger er blant de som ofte er å se på Sjø-
mannskirken i Houston. De møter trofast opp og sier aldri nei til 
å bidra som frivillig.  I et år preget av Koronavirus har møtepunk-
tene derimot vært færre. Denne artikkelen er derfor blitt til uten 
fysiske møter gjennom e-post og telefon. 

Egil kommer fra Degernes i Østfold, eller verdens navle som han 
selv gjerne kaller det. Kaarina kommer fra Sysmä i Finland, el-
ler den vakreste bygden i Finland som hun gjerne kaller plas-
sen. Kaarina flyttet til New York i 1979 med sin forhenværende 
amerikanske ektemann. Egil var også gift med en amerikaner og 

Skrevet av: Trygve Winter-Hjelm

Egil og Kaarina Berger
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tilstelninger på Sjømanns-
kirken har på mange måter 
erstattet de familiesammen-
komstene vi savner fra våre 
yngre år i Norge og Finland. 
Vi som har emigrert til USA 
og bor her permanent, ser på 
Sjømannskirken som en del 
av våre kjære fedreland vi 
alltid vil savne. Vi har truffet 
mange nordmenn som har 
arbeidet på Sjømannskirken 
her, som vi ellers aldri ville 
ha møtt, og det er vi veldig 
takknemlige for. Kaarina 
har også møtt flere mennes-
ker fra Finland under for-
skjellige tilstelninger ved Sjømannskirken, og det er også artig. 
Spesielt, for henne, er det også at det finske flagget heises ved 
spesielle anledninger. For meg er det spesielt de gamle salmer, 
sanger og orgelmusikk som benyttes ved Sjømannskirken som 
betyr mye. Det skaper fred i sinnet. ”                                          

Hvordan feirer dere jul i Houston? 

”Vi har bevart mange av juletradisjonene fra Norge og Finland. 
Vi pynter juletreet like etter Thanksgiving med norske og finske 
flagg, og har noe juletrepynt fra «vår første jul sammen». Mens 
barna var små, feiret vi julekvelden med besøk av julenissen; nå 
legges julegavene under treet og åpnes på julekvelden. Vi har 
som regel gått i Sjømannskirken når julen synges inn, og på an-
dre tilstelninger 
der i forbindel-
se med julen. På 
julekvelden har 
vi tradisjon for 
å være hjemme 
med våre barn. 
Min favoritt jule-
sang er «Jeg er 
så glad hver jule-
kveld, for da ble 
Jesus født».”

Jeg har hørt ryk-
ter om noen firbeinte venner i Humble også?                                      

”Vi har en hund som heter Daisy. Kaarina koker, steker, og 
lager spesiell mat til Daisy hver dag. Når vi prøver å gi henne 
hundemat snur hun seg vekk og gir oss et blikk som synes å si 
«you must be kidding». Om natten sover Daisy i sengen vår, 
unntatt hvis det er tordenvær, da ligger hun under sengen og 
skjelver. For å vise sin takknemlighet for gratis kost og losji, 
gjødsler Daisy hagen daglig. Og så har vi en skilpadde. Det er 
alt jeg har å si om den.”

rik musikalsk tradisjon og lærte meg notene uten problem, men 
pianoet fikk jeg aldri noe drag på. Det var det gamle orgelet 
jeg likte best. Da jeg kom hjem til Degernes etter flere år som 
sjømann og et par år i USA midt på 1960-tallet, var det gamle 
orgelet det første jeg så etter. Da jeg ikke så det på sin faste 
plass spurte jeg mamma hvor orgelet var. ”Nei du skjønner,” sa 
mamma, ”at vi satte orgelet på gangen oppe, siden ingen brukte 
det, men musa spiste opp belgen, så pappa hugde det opp og 
brukte det til ved.” Det var det året jeg savnet noe å spille på.” 

Kaarina kommer ikke fra en musikalsk familie. Men det var 
sang på skolen. Når Egil spiller, liker hun å synge med, og han 
synes det er morsommere å spille når hun er med. Etter hvert 
fikk Egil overtalt henne til også å synge offentlig. Det var et stort 
steg og krevde mye mot. Kaarina har sunget ved flere anlednin-

ger på sjømanns-
kirken og formid-
let sterke tekster. 
Hun har som mål 
å tjene Herren 
gjennom sangen. 

Hva betyr Sjø-
m a n n s k i r k e n 
i Houston for 
dere?            

”De forskjellige 

Portrett
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Texas Nytt ved veis ende
Det er med alvor at jeg sitter i det 37 år gamle kirkebygget i 
Young Street og skriver det siste bidraget til det 52 år gamle bla-
det Texas Nytt. For det stemmer som Fallegård poengterer i det 
siste nummerets hovedsak, Texas Nytt har gledet mange i løpet 
av sine leveår. Jeg tror at ambisjonen om å favne hele det skan-
dinaviske miljøet i Texas har vært avgjørende for nettopp dette, 
og det er derfor oppgaven med å avvikle bladet tas med stort 
alvor og en god porsjon ydmykhet. Det er en kunst å 
drifte et blad som favner kirkelandskap og samtidig er 
aktuelt for næringsliv og nordmenn på kortere, lengre 
eller permanente opphold i Texas. På mange måter 
er bladet helt i tråd med Sjømannskirkens visjon og 
mål gjennom sitt livsnære fokus og temporale enga-
sjeringsevne for lesere med skrivekløe. 

Kapellan Robert Knudsen tok, som nevnt i bladets 
sluttstrek, med leserne på et dypdykk i Texas Nytts 
historie da han i 2018 gjorde stas på jubilanten. I 
denne artikkelen trekkes det frem noe helt essensielt 
ved bladets aktualitet, blekka har stått seg gjennom 
at kirkens brukere selv opp gjennom tiden har fått 
prege innholdet. Det er derfor ikke så rart at bladet 
har inneholdt mange saker med søkelys på skipsfart 
og flotte destinasjoner i The Lone Star State. Som 
han poengterer: «på ett vis er det kanskje litt traust, 
at en artikkel fra 1983 lett kan forveksles med en fra 
2018 – samtidig er det noe trygt, varmt og sterkt i det 
også.» Han avslutter med et håp om at bladet kan få 
leve minst 50 år til.

Sånn blir det ikke fremover. Bladet du holder mellom 
hendende dine nå, være seg fysisk eller digitalt, er Texas Nytts 
siste nummer. Bakgrunnen ligger blant annet i den midterste 
frasen av forrige setning. For det er sant som Ingvild Fallegård 
sier i hovedsaken: «Ord skaper virkelighet. Ord er viktige». I 
en tid hvor mesteparten av vår kommunikasjon foregår på den 

dynamiske og digitale sfære, er den sørgelige realitet at det sta-
tiske formatet som tabloid faktisk er, dessverre er utdatert. I 
hvert fall for en kirke og et samlingssted som ønsker å møte 
nordmenn der de er med sine liv. Med redusert stab byr det 
blant annet på utfordringer å gå ut med et fastlåst program 
hvert kvartal da Kjerka mister en vesentlig faktor for å oppnå 
sitt mål om å være livsnær, fleksibiliteten. En annen realitet er 

at engasjementet for å bidra økonomisk og innholdsmessig ikke 
har like  stor nedslagskraft lenger. Interessen for å publiseres 
blant skriveklare nordmenn tilfredsstilles på andre plattformer.

Men selv om bladet ikke er tiltenkt veien videre for Sjø-
manns-kirken i Houston, er ikke dette en reduksjon av insti-
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viktig at han setter sluttstreken i dialog med sin tidligere sam-
arbeidspartner Ingvild Fallegård. For selv om bekken ikke er 
den samme som den var i går så har hans innsats stått støtt som 
en trygg bro. For det å lese seg gjennom ett tiår med Tanker i 
tiden viser nemlig at noe er konstant og annet flytende. 

De siste årene har vært preget av andektig innhold og søkelys på 
engasjementet som finnes i og rundt kirken. 

Midtre del av dette tankeløpet, altså årene fra 
2014 til 2016, bærer vitne om en daglig leders 
tildelte lest som katalysator og pådriver for 
omlokalisering av kirken; en skrinlagt pro-
sess, preget av politikk og sårhet. 

Uansett, de første fire årene er på sin side 
sterkt preget av pågangsmot og vind i seilene, 
med ærlig tilnærming til utfordringer og gle-
der som alle nordmenn i utlendigheten kjen-
ner på. 

Innholdet i spalten Tanker i tiden er på mange 
måter bekken med vann som endres. Presten 
som er her nå er ikke den samme som presten 
før, og det vil heldigvis ikke den neste være 
heller. Ting endrer seg, men engasjementet til 
redaktør Odden vil ikke forsvinne. Tusen takk 
for innsatsen, Terje! Og tusen takk til dere alle 
som har bidratt med innhold og ideer; uten 
dere ville ikke Texas Nytt eksistert!

Texas Nytt i revy

Nå som skryt er plassert der skryt hører hjem-
me og bakgrunnen for avviklingen er forklart, 
gjenstår det hyggeligste med å avvikle Texas 
Nytt. Jeg har vært så privilegert at jeg har fått 
tatt et dypdykk i det siste tiårets arkiv. I det 
følgende vil du se noen artikler som er løftet 
frem og som fortjener et ekstra blikk. Du vil 
forresten finne samtlige nummer fra det sis-
te tiåret på våre hjemmesider om du ønsker 
å undersøke sakene som her blir løftet frem. 
Redaksjonen har dessuten valgt å inkludere 
utdrag fra to saker i dette nummeret, begge 
handler om kjente og kjære sjømannskirke-
venner. Odd Eiesland og Anne-Britt Berge. 

Men før du begir deg ut på lesemaraton, øn-
sker jeg deg en god annerledes jul samtidig 
som jeg benytter muligheten til å informere 
om at vi feirer høytidsgudstjeneste på Face-

book 24. desember, kl. 14:00. Om du ønsker informasjon om 
hva som skjer på Sjømannskirken fremover vil du finne opp-
datert informasjon på våre hjemmesider, også tillater jeg meg 
å minne om at Sjømannskirken har sitt blad «Hjem», så om du 
kjenner på lesekløe rådes du til å først begynne i arkivet vårt for 
så å abonnere på Sjømannskirkens eget blad. 

tusjonens verdi og betydning, for Texas Nytt har vært og er 
fortsatt en institusjon. Snarere tvert imot bør avviklingen tas til 
inntekt for et ønske om å ende visa før kvaliteten svekkes, og vi 
står tviholdende på en skygge av en fordums tid. Panta rei, som 
Heraklits ville sagt. Ting forandrer seg.

Panta rei – selv om bekken ikke er den samme

Selv om det er stor utskiftning på Sjømannskirken, nedgangsti-
der og oppgangstider for oljesektoren, og kolonien ikke er helt 
den samme som den var for ett år siden, har en ting vært kon-
stant det siste tiåret: Terje Odden, fasilitatoren som trives best 
i kulissene. Uten hans innsats kan en ikke med sikkerhet si at 
bladet hadde levd ti år med nytt format. Derfor var det riktig og 

Tilbakeblikk
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Dette er Norway House 

En av de første offisielle oppgavene til den nye generalkonsulen, 
var åpningen av Norway House 16. november 2010. Bygget ble 
tatt i bruk allerede 1. februar samme år, og her har man fått 
samlet mange viktige støttespillere for norske bedrifter og deres 
ansatte som allerede er, eller skal etablere seg i Houston.  

Bygget ligger sentralt like utenfor downtown Houston. Første 
etasje rommer en garasje for ansatte og besøkende, og i andre 
etasje kan leietakerne glede seg over lyse og moderne lokaler. I 
tillegg til de faste leietakerne, skal bygget også fungere som in-
kubator for nye norske firmaer som vil etablere seg i Houston.  

Hos konsulatet kan du fornye pass eller søke om visum til    
Norge. Skranken er åpen fra 9:30-12:00 mandag, tirsdag, tors-
dag og fredag. Alle detaljer finnes på deres hjemmeside. 

Skrevet av: Terje Odden 

 
Bedrift 

 

Fra venstre: Handels– og næringsminister Trond Giske, gene-
ralkonsul Jostein Mykletun og direktør i Innovation Norway i 
Houston, Bjørn Tormod Akselsen. 

Royal Norwegian Consulate General 
Phone: 713 620 4200 
Fax: 713 620 4290 
cg.houston@mfa.no 
www.norway.org 
 
Innovation  Norway 
Phone: 713 620 4260 
houston@innovationnorway.no 
www.innovasjonnorge.no 
 
 
INTSOK  

Norwegian Oil and Gas Partners 
Phone: 713 620 4258 
john.hurter@intsok.com 
www.intsok.no 
 
NACC—Norwegian American  
Chamber of Commerce 
Phone: 281 537 6879  
Fax: 281 587 9284 
anne-brith@nacchouston.org 
www.nacchouston.org 

Norway House 
3410 West Dallas street, Houston, Texas 77019 
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Det er vel kjent at praktisk talt alle nordmenn har en eller annen 
form for slekt i USA, som resultat av den massive migrasjonen 
som fant sted fra hjemlandet vårt, spesielt i perioden 1850 – 
1910. Faktisk er antallet ‘norske’ etterkommere i De Forente 
Stater på høyde med folketallet hjemme. Fem millioner men-
nesker utgjør riktignok ikke så mange av totalt 330 millioner, 
men relativt sett er det betydelig. Det er som om USA skulle ha 
hatt 25% tysk befolkning, eller nå være hjemlandet til en milli-
ard kinesere! 

Den norske klanen utgjør omtrent 1,5% av dagens befolkning 
totalt sett, men noen områder har større konsentrasjoner enn 
andre.  Som vi ser av kartet over er det fortsatt de nordlige regi-
onene med Dakota-statene, Minnesota, Michigan, Montana og 
Washington og noen deler av Canada som er kjernen.  De fleste 
norske nybyggerne ankom gjennom New York og fulgte vann-
veiene langs kanaler og de store sjøene, og kom til landskap som 
kunne minne om forholdene hjemme. Her kunne de gjøre seg 
nytte av kunnskap som de allerede hadde om jordbruk, fiske og 
skogbruk. Nordmenn var nybyggere mer enn mange andre fol-
kegrupper som ofte ble igjen i byer og fabrikkområder. Dette 
livet var ikke alltid verken lett eller lukrativt, men i det store og 
det hele kom folk seg gjennom strabasene og kom ut med et 
bedre resultat enn de kunne ha forventet der de kom fra. Norge 
var på den tiden et veldig fattig land helt i utkanten av Europa, 
med få tilbud til en befolkning som begynte å vokse betydelig 
etter at Napoleonskrigene tok slutt, potet ble en del av fast kost 
og helsestellet ble bedre (profesjonelle jordmødre førte blant 
annet til en drastisk nedgang i barnedødeligheten). 

Texas og andre sørstater ble imidlertid mindre påvirket av norsk 
innvandring.  Det var riktignok noen nybyggere som forsøkte 
seg her også, og den kjente pioneren Cleng Peerson tilbrakte 
faktisk den siste tiden sin her og er gravlagt i Cranfills Gap 
(sørvest for Dallas, nær Waco).  Generell motvilje mot slavehol-
det som fortsatt gjaldt da, den uklare politiske situasjonen 
(Texas var et eget land i deler av denne tiden) og det uvante 
klimaet holdt de fleste tilbake. Så forbauselsen ble desto større 
da jeg begynte å grave litt i min egen familiehistorie i løpet av 

En uventet familiegjenforening i Texas 
Skrevet av: Lars Sandbakk 

vinteren.  Jeg visste at min bestemor brukte å ha kontakt med 
noen slektninger i Washington State, og hun og bestefar hadde 
også besøkt dem for omtrent 30 år siden.  Jeg diskuterte dette 
med skyldfolket hjemme, og fikk tak i telefonnummeret til en 
fyr som fortsatt skulle være tilgjengelig oppe i Tacoma.  Jeg 
ringte til ham, og ble veldig godt mottatt når han oppfattet sam-
menhengen. Faren hans var en av to brødre av min oldefar, de 
kom over til Nord-Dakota i 1911.  Begge ble værende og giftet 
seg.  Hans fikk 3 barn, og Konrad endte opp med 13! Disse for-
fedrene er borte for lenge siden nå, men har mange etterkom-
mere. Så sier min «nye» slektning Marvin at «forresten, jeg har 
en søster som bor i Texas. Faktisk i Houston.»  Dette var helt 
nytt for meg, men han lovet å skaffe kontakt.  Noe få dager sene-
re ringte denne fruen til meg, og ettersom vi utvekslet adresser 
oppdaget vi at ikke bare bor hun i Katy, men også bare en drøy 
kilometer unna oss! Hvor sprøtt er det?? 

Hun presenterte seg som Alys Hopkins, og ville veldig gjerne bli 
kjent med oss.  Hun fylte 90 år nå i sommer, men er sprek som 
den berømte fela.  Ikke mange minuttene senere hadde hun 

kjørt over til oss i sin egen bil, og hun tok med seg bilder og his-
torier fra en fortid som jeg bare hadde hørt rykter om fra min 
egen barndom.  Houston TX er vel det siste stedet hvor jeg trod-
de at dette ville dukke opp igjen! 

Alys’ historie er fargerik, og både typisk og unik på samme tid.  
Bakgrunnen hennes er som hentet ut av historiebøkene «Farvel 
Norge» og «Drømmen om Amerika» av Sverre Mørkhagen.  
Han har studert utvandringen fra Norge og innvandringen til 
Amerika mer enn noen andre, basert på en stor samling tidlige-
re studier, historiske dokumenter og egne intervjuer. Jeg kan 
veldig godt anbefale bøkene hans for alle som har den minste 

 

Helt Texas 
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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 
damene, 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 
samme måte. «I praksis» sier Inger, « er det jo en re-location 
gruppe. Den fungerer som en hjelp for nyankomne til å finne 
fellesskap, bolig, skoler, forstå seg på alt fra krydder til helsesek-
toren.»  

I Katy er det nå fire lunsj-klubber for hjemmeværende ektefel-
ler, og det er også 
en i The Wood-
lands. Det er flest 
damer som er 
”the trailing 
spouse”, men det 
er også en grup-
pe med menn 
som finner på 
diverse aktivite-
ter. Damene mø-
tes til lunsj hver 

annen onsdag, noe som er veldig hyggelig!  Det går på rundgang 

å arrangere lunsjene, så dette 
er i privat regi.  I tillegg er det 
masse 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 med-
lem 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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Besøk av kronprinsparet 

 

 

Siden sist 

Barnas Kongelige Mai kor øvde jevnt og trutt for å synge for 
kronprinsparet da de ankom Houston 5. mai. Og det er vel ing-
en hemmelighet at opptreden på hotell Houstonian trakk mange 
ivrige sangere, og like ivrige foreldre.  

Under dyktig ledelse av Marianne Kroken og Kari Danielsen 
sang barna høyt og tydelig og til stor glede for kronprinsparet: 
«Vi roper høyt HURRA!»  

Kronprinsparet fikk blomster av Jonas Ulvøy og Marie Sandsda-
len, og etter sangopptredenen pratet kronprinsparet først med 
barna og så litt med de voksne. Kronprinsesse Mette Marit, som 

Skrevet av: Ingvild Fallegård 

selv har en sjømannskirke oppkalt etter seg i Miami, spurte bar-
na hva de trodde hun synes var best med sjømannskirken. Og 
barna visste svaret: «Vafler!»  

Et minne for livet for barna i koret – og kanskje for kronprins-
paret også? De fikk oppleve at oljebyen Houston, i tillegg til 
store oljemesser og mye viktig business, også består av helt van-
lige norske familier og mange barn som liker å opptre! Så får vi 
se når barna fra Houston neste gang kommer på nyhetene på 
norsk TV og blir fotografert i Se og Hør….  

Stor interesse for sjømannskirkens møbelsalg 
Med mange nordmenn på flyttefot til og fra 
Houston får sjømannskirken fra tid til annen 
forespørsel om vi vil ta i mot donerte møbler. 
Vi sier ja takk! 

Etter at kirke og personalboliger har blitt for-
nyet, samlet vi alt vi hadde til overs og inviter-
te til Estate-sale lørdag 17. august. Det var stor 
interesse og mange som møtte opp i Young 
street.  

Sjømannskirken fikk inn over $ 5 000 på det-
te salget. Trekker vi fra utgifter vi har hatt til 
henting av møbler, sitter kirken igjen med en 
fin fortjeneste.  

Husk på denne muligheten hvis du en gang 
skal flytte fra byen – andre kan se verdien i 
det du ikke kan ta med deg videre.  

Takk til dere som har donert møbler til kir-
ken .  
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Kavalkade
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Redigert av: Terje Odden
Kavalkade

Texas Nytt kavalkade
Texas Nytt nr. 4-2017; Portrett av en som har gjort mye for kirka; Odd Eiesland
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Kavalkade

Texas Nytt nr. 2-2018; Fra portrettintervjuet med Anne-Brith Berge; når de flyttet til Houston.

Texas Nytt kavalkade
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Skrevet av: Yrjan Mirzai SundeSponsor-
avtaler

Sponsoravtaler med Sjømannskirken

Ny Sudoku
Siden dette er siste nummer av Texas Nytt, lover 
vi en premie til de som kan levere inn en korrekt 
løsning på oppgaven til venstre! Ta kontakt med en 
i staben med utfylt Sudoku!

Løsning på Sudoku fra nr. 
3-2020

Vanskelig Sudoku

Vanskelig Sudoku Lett Sudoku

    4  9   8

 3        

 1  7     4

  8 6      

 5    3    

 4 9  2 8 3   

  5  4   7  

  6   7 9   

   5     

3 8 9 4 1 6 7 5 2

5 2 6 3 7 9 1 8 4

1 4 7 8 2 5 3 9 6

6 5 2 1 9 3 8 4 7

7 3 4 5 8 2 9 6 1

9 1 8 6 4 7 5 2 3

8 6 3 7 5 4 2 1 9

2 7 5 9 6 1 4 3 8

4 9 1 2 3 8 6 7 5

7 4 8 6 3 2 9 1 5

5 1 3 7 8 9 2 4 6

2 9 6 1 5 4 7 8 3

3 2 7 5 1 6 8 9 4

8 6 4 9 7 3 1 5 2

1 5 9 4 2 8 6 3 7

9 3 5 2 6 1 4 7 8

6 8 1 3 4 7 5 2 9

4 7 2 8 9 5 3 6 1

På vegne av redaksjonen og Sjømannskirken i Houston benytter jeg an-På vegne av redaksjonen og Sjømannskirken i Houston benytter jeg an-
ledningen til å takke alle våre sponsorer opp gjennom tidene, være seg ledningen til å takke alle våre sponsorer opp gjennom tidene, være seg 
gamle så vel som nye, for all støtte. Sjømannskirken er en selvstendig og gamle så vel som nye, for all støtte. Sjømannskirken er en selvstendig og 
frivillig organisasjon som møter nordmenn i utlandet og skaper kirkelige, frivillig organisasjon som møter nordmenn i utlandet og skaper kirkelige, 
sosiale og kulturelle møtesteder der folk er. Vi har også spesialkompetanse sosiale og kulturelle møtesteder der folk er. Vi har også spesialkompetanse 
på kriseberedskap. Vårt oppdrag ville vært umulig uten støtten vi mottar på kriseberedskap. Vårt oppdrag ville vært umulig uten støtten vi mottar 
fra våre sponsorer. Sammen har vi skapt trygge arenaer for fellesskap på fra våre sponsorer. Sammen har vi skapt trygge arenaer for fellesskap på 
kryss og tvers av generasjoner, en mangelvare i vår tid. Jeg håper derfor kryss og tvers av generasjoner, en mangelvare i vår tid. Jeg håper derfor 
at våre trofaste støttespillere sier seg villige til å hjelpe kirken i årene som at våre trofaste støttespillere sier seg villige til å hjelpe kirken i årene som 
kommer slik at vi kan fortsette vårt viktige arbeid. kommer slik at vi kan fortsette vårt viktige arbeid. 
Takk for samarbeidet!Takk for samarbeidet!

Yrjan Mirzai SundeYrjan Mirzai Sunde
Sjømannsprest og daglig lederSjømannsprest og daglig leder
Sjømannskirken i HoustonSjømannskirken i Houston
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Skrevet av: Robert Knudsen Tanker i
tiden

HvileWe are proud

the Norwegian Seamen’s Church of Houston.

to support
We’re Equinor, an international energy company with a proud 
history. Formerly Statoil, we are 20,000 committed colleagues 
developing oil, gas, wind and solar energy in more than 30 
countries worldwide. We’re the largest operator in Norway, 
among the world’s largest ooshore operators, and a growing 
force in renewables. Driven by our Nordic urge to explore 
beyond the horizon, and our dedication to safety, equality and 
susustainability, we’re building a global business on our values 
and the energy needs of the future. 

S A F E T Y  •  Q U A L I T Y  •  E X C E L L E N C E

Chembulk Tankers –  
The Industry’s 

Preferred Global 
Ocean Carrier  
of Specialized 

Liquid Bulk Cargoes.

The Delamar
175 Rennell Drive • Southport, CT  06890
Main: 203.682.1700 • Fax: 203.227.0176

www.chembulktankers.com

Chemblk-SeamansChurchAd.indd   1 11/13/18   1:00 PM



30  Texas Nytt Nr� 4 2020

Skrevet av: Robert KnudsenTanker i
tiden

Hvile

SAFER, SMARTER, GREENER

-

DNV GL is a global quality assurance and risk management company. Driven by our purpose of safeguarding life, 
property and the environment, we enable our customers to advance the safety and sustainability of their business. 
Operating in more than 100 countries, our professionals are dedicated to helping customers in the maritime, oil & gas, 
power and renewables and other industries to make the world safer, smarter and greener.

 Learn more at www.dnvgl.us/maritime

DRIVEN BY OUR PURPOSE

Improving Safety and 
Operational Performance

www.maersktraining.com     Phone: +1 346-774-9177    Email: houstontraining@maersktraining.com
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Skrevet av: Robert KnudsenTanker i
tiden

Hvile

Energy starts with us.
The world’s largest geoscience data company known for its 

asset light multi-client business model. 

See the energy at TGS.com

© 2019 TGS-NOPEC Geophysical Company ASA. All rights reserved.
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Skrevet av: Robert Knudsen Tanker i
tiden

Hvile

Phone:   +1 281 599 3400 
Email:    getstarted@openit.com 
Web:      www.openit.com

Learn how a leading 
Oil and Gas company 
got  2100% ROI
Contact Us!

Meter iT - Optimize iT
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Skrevet av: Robert Knudsen Tanker i
tiden

Hvile
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Sluttstrek - del II
Enten du har hoppet direkte til denne sida, eller om du møysom-
melig har bladd deg gjennom de foregående 33 sidene, håper jeg 
du synes dette er et avslutningsnummer verdig. For dere som le-
ser bladet elektronisk – bruk fantasien og lat som om du har et 
fysisk blad i hendene!

Det er altså 10 år siden jeg begynte som redaktør for Texas Nytt. 
Bladet er nå inne i sin 52. årgang, og så vidt jeg kan se betyr det 
at man begynte å utgi blad ganske raskt etter at man flyttet inn i 
Wier Street. Alle bladene fra den gangen er ikke bevart, men Ro-
bert Knudsen gjorde et dypdykk i arkivet i 2018 da vi feiret 50 år 
med sjømannskirke i Houston. Fram til 2010 hadde bladet hatt 
veldig få artikler eller spesielle te-
maer. Det var en fast andaktside ved 
en av prestene, og ellers mest bilder 
fra arrangement som hadde vært, og 
informasjon om arrangement som 
skulle komme. Før Internett og epost 
var jo dette måten de kommuniserte 
med kolonien på, så hvert nummer 
hadde også et detaljert program for 
de neste 2-3 månedene. 

I 2010 var det Ingvild Fallegård som 
var daglig leder, og hun ringte meg en 
høstdag og ville diskutere en ide med 
meg. Ingvild har for øvrig skrevet ho-
vedsaken i dette nummeret, så forhå-
pentligvis er det et hyggelig gjensyn 
for de som ble kjent med henne og 
familien mens de bodde her. Men til-
bake til den spede begynnelse. Selv 
var jeg selvstendig konsulent på den 
tida så jeg hadde tid til rådighet, og 
ideen hun hadde var en total reno-
vasjon og ansiktsløftning av Texas 
Nytt. Bladet hadde til da vært utgitt 
5-6 ganger i året i svart/hvitt og det 
vi kaller halvformat. Jeg skjønte snart 
at Ingvild ikke hadde behov for å høre 
mine ideer; hun hadde mer enn nok 
av det selv; men hun trengte hjelp til å omsette ideene til praksis. 
Som selverklært datanerd hadde jeg jo god erfaring med bruk av 
data, men desktop publishing hadde jeg ikke drevet så mye med. 
Men jeg hadde vel en Pippi Langstrømpsk holdning og tenkte at 
det klarer jeg sikkert, så vi satte oss ned og begynte å tegne forslag 
til utforming og innhold. 

Det skal ikke underslås at det var lite støtte å få fra hovedkontoret 
i Bergen til dette prosjektet; de mente at papirutgaver var «ut» 
og elektronisk kommunikasjon var «inn», så de mente vi kunne 
få et års tid i en overgangsperiode til å lage et fysisk blad. Men vi 
lot oss ikke stoppe av det. På den tida var det også en stor vekst 
i den norske kolonien; nedgangstiden fra 2008 var lagt bak oss, 
og optimismen i olje- og energisektoren var stor. Så det var lite 

problem å rekruttere både redaksjonsmedlemmer og skribenter.  
Vi ønsket ikke at det skulle være et typisk menighetsblad, men vi 
ville ha lesestoff som appellerte til et bredere publikum. I stedet 
for andakt kalte vi det Tanker i tiden, Min salme skulle skrives av 
noen fra kolonien, og husmor (som det fortsatt het) skulle få en 
spalte der hun kunne dele populære oppskrifter. Vi ville også gjer-
ne ha en hovedsak med et eget tema i hvert nummer, reisebrev 
og reisemål som særlig nyankomne kunne ha nytte av, og ellers 
andre ting som opptok folk i hverdagen. Vi laget også en restau-
rantspalte, der noen kunne skrive en anmeldelse av en restaurant 
de hadde besøkt.  

I januar 2011 debuterte så «Nye Texas 
Nytt», i fullt bladformat og farger, 
med nyankommen generalkonsul 
Jostein Mykletun og kona Sonia på 
forsida. Det første bladet var 28 sider, 
men siden har vi ofte hatt overflod 
av stoff og utvidet til både 32 og 36 
sider. Inkludert dette siste numme-
ret har det blitt 38 utgaver på disse 
10 årene, og selv om kolonien nå har 
krympet noe, og det ikke har vært så 
lett å rekruttere nye redaksjonsmed-
lemmer de siste årene, har vi aldri 
hatt problem med å fylle opp bladet, 
og ut fra de tilbakemeldingene jeg har 
hørt, blir bladet i hvert fall lest! Det 
merker vi særlig hvis vi har skrevet 
noe som er feil eller mangelfullt; da er 
folk flinke til å si fra. Men vi har alltid 
hatt som mål å laget et blad som har 
litt av hvert, og forhåpentligvis har 
alle funnet noe av interesse.

Jeg har brukt litt tid de siste dagene 
på å bla gjennom bladene for de siste 
10 år, og det er moro å se igjen mye 
av det jeg hadde glemt. Mangfoldet 
har vært stort, og vi har dekket tema-
er fra reisebrev til Aspen til vaksina-

sjons-regler i Norge kontra USA. Det er naturligvis litt vemodig 
å sette sluttstrek nå, men samtidig er det viktig å se realiteten i 
øynene. Staben på kirka har blitt halvert det siste året, og ingen 
vet vel helt hva som skjer med den norske kolonien etter at pande-
mien omsider er under kontroll. Utgivelse av hvert nummer kre-
ver ganske mange ressurser, både menneskelige og økonomiske, 
og redaksjonen har hele tida vært klar på at kvaliteten på det vi 
gjør aldri kan bli en salderingspost. Så vi får si som de fleste top-
pidrettsutøvere at vi gir oss på toppen, men jeg håper vi fortsatt 
kan bruke ressursene som er tilgjengelig på best mulig måte for 
venner av Sjømannskirken i Houston.

Skrevet av: Terje OddenTanker i
tiden

Les i dette nummer: 

Intervju med Jostein og Sonia Mykletun  � s� 6-8 

Nye barnesider  ���������������������������������������� s�    11 

Om nytt kirkeblad  ����������������������������������� s�   14 

Sjømannskirken i Houston 
TEXAS NYTT Nr. 1 2011 Årgang 43

NYE
NYE

Forsida på første ”Nye Texas Nytt” - nr. 1 2011. 28 si-
der fullspekket av godt lesestoff!
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Kontakter

Viktige kontakter i Houston

Norway House
3410 West Dallas Street
Houston,  TX 77019

Norwegian Consulate General: (Suite 100)
Telefon: ................................. 713 620 4200
E-post ......................... cg.houston@mfa.no

Innovation Norway: (Suite 200)
Telefon: 713 620 4260
E-post:  .... houston@innovationnorway.no
Webside: ......... www.innovationnorway.no
 
NORWEP: (Suite 200)
Jan R. Eckhoff
Telefon:  ................................ 832 620 5133 
E-post:  ............................ jre@norwep.com

SKANDINAVIA
Consulate General of Sweden 
3730 Kirby Drive, Suite 805
Houston, TX 77098
Telefon:  ..................................713 953 1417
E-post:  .. houston@consulateofsweden.org

Consulate General of Denmark
Williams Tower, 
2800 Post Oak Blvd. Suite 4100
Houston, Texas, 77056 
Telefon:  .................................713 622 9018
E-post:  ............................... hougkl@um.dk 

Swedish American Chamber of 
Commerce
Jonas Dahlström
Telefon:  ................................. 713 876 1188
E-post:  .......................... texas@sacctx.com
Webside: .......................... www.sacctx.com

SWEA Houston
Annki Lerner
Telefon:  ................................414 534 0093
E-post: .................annki.lerner@gmail.com
E-post: ............sweahouston@hotmail.com
Webside: ..............www.swea.org/Houston

NORGE—USA
Norwegian American Chamber of           
Commerce: 
Webside:  ................www.nacchouston.org

Norwegian Society of Texas
Snorre Chapter
Webside: https://norwegiansocietyoftexas.
org/chapters/snorre/

Houston/Galveston - Stavanger
Sister City Society
Anne-Brith Berge  ................ 281-682-4327
E-post:  .......................... annebrith@att.net

SJØMANNSKIRKEN
Kirkerådet
Ta kontakt med Sjømannskirken
Telefon: .................................281 998 8366

Hjemmeside med nyttige tips:
www.isrid.com

Vi sender en takk til alle som har 
støttet bladet gjennom 50 år!

Takk for støtten!

Visste du at du kan støtte Sjømannskirken i Houston når du 
handler på Amazon?

Amazon donerer 0,5 % av kjøpesummen til Sjømannskirken i 
Houston, når du bruker AmazonSmile� 

Skann koden over til venstre for å komme til riktig side!
Eller manuelt:
1. Gå til smile.amazon.com
2. Logg inn med din Amazon bruker 
3. Velg «Norwegian Seamens Church of Houston Inc» som din veldedige 

organisasjon
4. Start å handle
5. Legg til smile.amazon.com som et bokmerke, så blir det enklere å handle 

neste gang på AmazonSmile
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