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Jeg har aldri skrevet en bokanmeldelse før – men nå har jeg lyst 
å prøve meg. Som en litt forsinket bursdagshilsen, fikk jeg den 
siste boka av Tom Egeland av noen venner nå i sommer: Den 13. 
disippel. Jeg har i utgangspunktet ikke tid til å lese skjønnlitte-
ratur – og mange vil si at akkurat det handler om feil priorite-
ringer i livet. Jeg derimot skylder på tre barn i alderen 3- 10 år, 
og ser med forventning frem mot at de blir litt mer selvgående 
enn de er pr. i dag, slik at vi igjen kan ta herredømme over vår 
knapt tilmålte fritid, og kanskje bruke litt tid på egne interesser 
igjen. 

Uansett – etter såkalt fragmentert lesning kom jeg meg gjen-
nom alle de nesten 500 sidene. Selvfølgelig hjulpet av at boka 
både var lettlest og spennende – men ikke minst fordi bokens 
hovedperson Bjørn Beltø er en fascinerende person. Bjørn Beltø 
er vitenskapsmann og arkeolog, drevet frem av et ubøyelig 
ønske om å fravriste den historiske Jesus alle hans hemmelighe-
ter. Uten å røpe for mye av handlingen, gjør Bjørn Beltø et ar-
keologisk funn i et gravkammer som både innebærer levninger 
og et tapt 5. evangelium, funn som full-
stendig raserer det historiske fundamen-
tet under kirkens dogmer og læreset-
ninger om Jesus fra Nasaret.  

Boken er spennende og godt skrevet, 
men selvsagt har de arkeologiske funne-
ne gjort av Bjørn Beltø aldri eksistert – 
hverken gravkamre, levninger av histo-
riske personer eller pergamenter og pa-
pyrusruller hentet frem fra 2000 års 
glemsel. De er alle fri fantasi og fiksjon i 
beste Dan Brown- stil fra Tom Egelands 
side, og han har jo heller ikke til hensikt 
å bli tatt seriøst på dette området – bo-
ken er det den gir seg ut for å være; en 
god og velskrevet roman basert på en 
tematikk som aldri slutter å fascinere 
oss. Hva om det hele er oppspinn? Hva 
om det faktisk ikke er sant det vi holder for sant? Hva om histo-
rien om Jesus ikke er historisk i det hele tatt, eller at de helt 
sentrale hendelser fra hans liv (som hans død og angivelige opp-
standelse) er blitt omskrevet eller forvrengt av kirken opp gjen-
nom historien?  

Men der Dan Brown i Da Vinci-koden fremstår som kald og 
anklagende med sine fantasifulle konspirasjonsteorier overfor 
kirken, og levner den liten ære som annet enn en maktsyk, 
pengekjær, arrogant og kontrollerende institusjon basert på 
løgner og historieforfalskning, er Tom Egeland langt mer sym-
patisk. Hovedpersonen Bjørn Beltø er en grubler, en som undrer 
seg over alle livets store og små mysterier. Han kjemper med de 
store spørsmålene, han funderer over spørsmålet om Guds ek-
sistens og han sliter med det ondes problem. Og det er ingen tvil 
om at Beltø kan sin Bibel – referansene er mange og detaljerte – 
men han lander på et ateistisk standpunkt. Han klarer ikke å tro 
at det finnes noen Gud. Akkurat slik forfatteren Tom Egeland 

Den 13. disippel – en liten bokanmeldelse 
 

Tanker i 
tiden 

Skrevet av: Arnfinn Eng 

også er ateist.  

Jeg har dyp respekt for 
det ateistiske standpunkt. 
Det er på mange måter 
helt logisk – det tar ut-
gangspunkt i vitenskapen 
og at alt lar seg påvise. 
Det som ikke lar seg påvi-
se eller bevise ut fra na-
turvitenskapen, kan vi 
ikke forholde oss til. Og 
Gud er et slikt fenomen. 
For Bjørn Beltø blir Gud 
noe mennesker skaper i 
sitt bilde, en projeksjon av alle våre ønsker og intense behov for 
å være sett og elsket av noe som er større enn oss. Jeg synes ikke 
det er rart at mange kommer frem til et slikt standpunkt – det 
er et uttrykk for at mennesket er tenkende og rasjonelt, og at det 
hele tiden søker etter sannheten – det påviselige. Dette er driv-

kraften i alt vitenskapelig arbeid, men et 
naturvitenskapelig verdensbilde utelukker 
likevel ikke Guds eksistens. Dette har teolo-
gien og filosofien jobbet vitenskapelig og 
akademisk med i århundrer. Like lite som 
en kristen kan bevise at Gud eksisterer, kan 
en ateist bevise at Gud ikke eksisterer. For 
meg koker det hele ned til erfaring. Når 
Guds eksistens ikke lar seg bevise ut fra rent 
vitenskapelige kriterier, må troen (og da 
snakker vi nettopp om tro) på at han eksis-
terer bygge på noe annet – og det er vår er-
faring. At jeg kjenner på en dyp, indre over-
bevisning om at det finnes en kraft i tilvæ-
relsen som har skapt alt rundt oss (en mye 
mer plausibel forklaring enn at Big Bang 
skjedde ut av intet), vil jo ikke overbevise en 
ateist om Guds eksistens - men for meg er 
en slik personlig erfaring avgjørende. Jeg 

tror at Gud finnes. Punktum. Og dette har holdt for millioner av 
mennesker i århundrer – den verdensvide kirke er en akkumu-
lert erfaringsbank av Guds omsorg, ledelse og  inngripen (ofte 
uforklarlig og overnaturlig) i menneskers liv.  

Og så finnes det en masse filosofiske problemstillinger som etter 
min mening et rent ateistisk verdensbilde har store problemer 
med, men som finner sin enkle løsning i troen på Gud. Så enkelt 
er det – for meg i alle fall. Men ikke for Bjørn Beltø. For han blir 
det for utrolig – for vanskelig å tro på det som ikke er konkret. 
Jeg forstår ingen verdens ting, sukker han oppgitt etter en lang 
filosofisk tankerekke i kapittelet De Tolv. Jeg skjønner heller 
ikke alt – langt ifra. Og det er mye også innen vår tro som jeg 
ikke begriper, og som jeg må slåss med hver eneste dag. Det 
ondes problem. Lidelsen. Urettferdigheten i verden – alt jeg 
ikke får til å henge i hop med troen på en kjærlig Gud - men jeg 
tror likevel. Takk til Tom Egeland for en spennende og velskre-
vet bok! 
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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:  
Ons, tor og fre:  12-16 

Lør og søn: 10-16 
Man, Tirs: Stengt. 

Sjøfolk og andre:  
Ring gjerne dersom du vil 

komme  
utenom åpningstidene! 

Velkommen! 

Åse Marie Braut 
Vertskap/husmor 
Telefon: +1 832 279 7990  
amb@sjomannskirken.no 

Pål Møll Abrahamsen 
Trosopplæring/ musikkansvar 
Mobil: +1 832 279 9020  
pma@sjomannskirken.no  

Helene K. Hammer 
Frivillighetskoordinator 
 Mobil: +1 832 600 0809 
hha@sjomannskirken.no 

Øystein Lima Braut 
Diakonal medarbeider 
Mobil: +1 832 202 5759 
olb@sjomannskirken.no  

Ingrid Sørhus  
Kontorsekretær 
Telefon: +1 281 998 8366 
houston@sjomannskirken.no  

Innhold 
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Texas Nytt er utgitt av Den norske Sjømannskirken i Houston, 
og kommer 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 in-
teresserte 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 2015’. 

Bankkonto i Norge:  Sparebanken Pluss: 

 3000.19.93840 

Neste nummer trykkes i desember 2015. 

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.  

Ansvarlig redaktør: Arnfinn Eng 
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Redaksjonskomité for Texas Nytt: Kate Hellesmark, Arnfinn  
Eng og  Terje  Odden. 

Redaktør for dette nummer: Terje Odden. 

Elisabeth R-C Eng 
Diakonal medarbeider 
Telefon: +1 832 279 5566 
ere@sjomannskirken.no 

Karin Møll Abrahamsen 
Diakonal medarbeider 
 Mobil: +1 832 294 8210 
kab@sjomannskirken.no 

Bjarte Våge 
 Sjømannsprest/vikar 
 Mobil: +1 832 279 7977 
bjarte.vage@gmail.com 

Arnfinn Eng 
 Sjømannsprest/daglig leder 
 Mobil: +1 832 279 7555 
aen@sjomannskirken.no Våre medarbeidere ved Sjømannskirken i Houston: 
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Skrevet av: Jonas Rydland 

 

Ein fin liten blome  

Min salme 

Når jeg tenker på «min salme», er det en sang som med en gang 
skiller seg fra mengden av flotte salmer og sanger.  Da min mor 
var i ferd med å tape kampen mot kreften, og vi de siste fire 
ukene var samlet rundt sengen hun lå i på stuen i mine foreldres 
hjem i Østfold, brukte vi mye tid på å synge kjente og kjære sal-
mer i lag.  I begynnelsen av perioden kunne hun være med å 
synge, men de siste to ukene sang vi mest for henne.  Min far 
lagde et sanghefte som vi brukte, og pianoet på stuen ble flittig 
brukt.   

Den ene sangen var «Ein fin liten blome», som opprinnelig var 
en svensk sang skrevet av Johan Alfred Blomberg, og oversatt i 
1927 av Anders Hovden, men som Bjørn Eidsvåg gjorde kjent 
etter at han komponerte en ny melodi i 1969. 

Det er spesielt tredje verset som gir meg gode og varme minner 
om hvem mamma var.  Min mor var født og oppvokst i Etiopia 
av svenske foreldre.  Hennes foreldre reiste ut som misjonærer 
rett før krigen var over, tidlig i 1945.  Etter endt utdanning som 
sykepleier og jordmor i Sverige reiste min mor, ny-gift med en 
nordmann, tilbake til Etiopia. Nå var det jeg som vokste opp i 
Etiopia.  Jeg husker tilbake til mange flotte år der jeg kunne se 
min mor som «trivst best mellom ringe og små».  Hun hadde et 
spesielt hjerte for de aller svakeste på denne jord, og satte et 
eksempel til etterfølgelse for alle og enhver.   

Mine foreldre har bodd i fem forskjellige hjem i de tre forskjelli-
ge periodene de har arbeidet i Etiopia.  Og felles ved alle de fem 
hjemmene var at det alltid dukket opp en eller annen ved vår 
port som visste at mamma bodde innenfor denne porten, og at 
hun kunne hjelpe.  Som sykepleier og jordmor hadde min mor 
alltid mye medisin og annet sykehusutstyr tilgjengelig som hun 

Jonas Rydland, med kone Elisabeth og tre barn, flyttet til Ener-
gy Corridor i Houston 1. januar 2014, hvor Jonas jobber i oljen.  
Før ankomst Houston bodde familien på fem i Stavanger.  De 
har også tidligere vært på oppdrag i Indonesia.  Bortsett fra de 
15 årene Jonas bodde i Etiopia i barne- og ungdomsårene, så 
ble også fir år tilbrakt i Wheaton, Il, hvor han som tenåring fort 
ble veldig glad i USA.  Barna Victoria (11), Andrea (8) og Jonat-
han (6) trives alle som fisken i vannet, og fant seg raskt til rette 
i både skole, nabolag og kirke. 

Ein fin liten blome 
Skrevet av Johan Alfred Blomberg, oversatt av Anders 
Hovden (Norsk Salmebok nr. 493) 
 
Ein fin liten blome i skogen eg ser, 
i granskogen diger og dryg, 
og vent mellom mose og lyng han seg ter. 
Han står der så liten og blyg. 
 
Sei, ottast du ikkje i skogen stå gøymd 
der skuggane tyngja deg må? 
Å nei, for av Herren eg aldri vert gløymd, 
til ringaste blom vil han sjå. 
 
Men ynskjer du ikkje i prydhagen stå, 
der folk kunne skoda på deg? 
Å nei, eg trivst best mellom ringe og små, 
eg føddest til skogblome, eg. 
 
Ein dag vil den stormande vinter deg nå, 
då vert det vel dødsdagen din. 
Då kviler eg lunt og har snøkåpa på, 
til vårsola kysser mitt kinn. 
 
 

brukte for å hjelpe de som hadde slike behov. Andre ganger var 
det klær som forsvant ut av pappas skap som var løsningen.  Det 
skjedde flere ganger at pappa ikke kunne finne en spesiell skjor-
te eller bukse i skapet sitt lenger. Og da han spurte mamma om 
det, fikk han som svar at hun hadde truffet en som trengte ak-
kurat det plagget mer enn han trengte det.  

Slik var min mor akkurat som det tredje verset i «Ein fin liten 
blome».  Hun var ikke forfengelig og tenkte aldri på seg selv, 
men var mye mer opptatt av at de svake rundt oss fikk den hjel-
pen de trengte for å kunne komme seg videre i livet. 

Eit bod frå min Herre du blome meg ber: 
om einsleg eg vert på min veg, 
så veit eg at Herren vil vera meg nær, 
Gud Fader, han vernar òg meg. 
 
Om enn eg er liten, har Herren meg kjær, 
med honom eg kjenner meg sæl. 
Kvar morgon meg bøna til himmelen ber, 
med bøna eg sovnar kvar kveld. 
 
Ein kledning eg fekk av min Frelsarmann kjær, 
i blodet hans reinsa den er. 
Den høver for himlen, der gullgater er, 
den høver for vandringa her. 
 
Som blomen om vinteren visnar eg av, 
men gled meg, for då står eg brud. 
Lat lekamen kvila med fred i si grav, 
mi sjel, ho er heime hos Gud! 
 
Ja, glad skal eg vakna hos Jesus eingong 
i morgonen æveleg klår, 
og blanda med heilage englar min song 
i himlen, dit døden ei når! 
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Leverpostei 

 Fra  
Sjømanns-

kirkens 
kjøkken 

 

Jeg har ofte hørt at jeg er som pote-
ten; jeg kan brukes til det meste… 
Jeg velger stort sett å ta det positivt; 
det er greit å være allsidig, ikke 
sant? Her på kirka har jeg gjort alt 
fra å spille i korps og husband, 
synge i kirkekor, grille store pork 
loins og bære tusenvis av wienerpøl-
ser, til nettverkssupport, sette opp 
kredittkortterminaler osv. Som re-
daktør av Texas Nytt de siste fire 
årene, har jeg også skrevet artikler 
under de fleste temaer, bortsett kan-
skje fra «Min salme» og «Tanker i 
tiden». Og for å berolige alle; jeg 
tror ikke det er noen fare for at Arnfinn vil slippe meg til der! 

Men det er vel på sjømannskirkas kjøkken jeg trives best, og nå 
venter vi igjen på nytt vertskap som i skrivende stund ennå ikke 
har ankommet Houston. Noe av det siste Karianne sa før hun 
dro, var at det var mange som hadde spurt om oppskrifta på 
leverposteien jeg laget i mai, så i påvente av ny «husmor» blir 
derfor dette mitt bidrag i dette nummeret. 

Utfordringen er at jeg aldri følger oppskrifter når jeg lager noe. 
Jeg har som regel en grunnoppskrift å gå ut fra, men så varierer 
jeg ingrediensene med det jeg har i huset. Så også med lever-
posteien, så selv om jeg har skrevet ned oppskrifta så godt som 
mulig, varierer det litt fra gang til gang hva jeg har i. 

Her er noen varianter: 

Jeg bruker løk, enten gul eller rød, eller purreløk. Jeg kjøper 
lever og svinekjøttdeig på Hong Kong Market, 99 Ranch Market 
eller lignende butikker. Min erfaring er best med Hong Kong 
Market på Veterans Memorial nær FM-1960, men det varierer 
litt hva de har på lager. Jeg kjøper gjerne litt ekstra fett for at 
posteien ikke skal bli for tørr, og en gang fikk jeg kjøpt «pork 
belly» som var nesten bare fett. Neste gang jeg kom tilbake, var 
det veldig magre stykker som lå der med et fettlag på bare noen 
millimeter, så da ble det ikke like bra. Bruk heavy whipping 
cream hvis du ikke har annet fett. Jeg kjøper også tørkete ansjo-
ser der hvis jeg ikke har noe annet, og da kjører jeg dem hurtig-
mikser sammen med fløten for å finhakke dem. Et annet tips 
hvis du bruker hurtigmikser, er å mikse litt løk, lever og kjøtt-
deig (evt. fett) og kjøre det sammen i flere omganger. Kjøttdei-
gen alene blir for seig, og løken er vanskelig å finhakke alene. 
Til slutt tilsetter jeg litt kapers, oliven, syltet paprika eller pep-
pers, alt etter hva jeg har i huset. Jeg kjøper engangs alumini-
umsformer, de minste passer til husbruk mens de største er 
passe for en kirkelunsj.  

Så her er oppskrifta slik den er skrevet ned. Varier med det du 
liker og eksperimenter med ingredienser til du finner den vari-
anten du liker best! 

 

 

 

Skrevet av: Terje Odden 

Grunnoppskrift leverpostei 

(3 former á 0.4 liter) 

750 g lever av svin eller storfe  

350 g medisterdeig (evt. erstatt 100 
g med bacon eller annet svinefett) 

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 posteien, 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. Posteien skal kjennes fast når du trykker på 
den. 

5. La posteien bli kald i formen, pynt med f.eks. sølvløk, sylte-
agurk og urter. Glaseres med avkjølt, nesten stivnet aspik. Set-
tes kjølig til aspiken har stivnet. 

 

Forslag til krydder: 

 Syltet grønn eller rød pepper 

 Krydderurter, friske eller tørkede 

 Julekrydder: nellik, allehånde og ingefær – ca. ½ - 1 ts av 
hver  
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Som det skrider frem. Furet, værbitt, over vannet med de tusen 
hjem. Vårt lille land, et lite sted, en håndfull fred, slengt ut 
blant vidder og fjord. Begge strofer så fullkomment beskrevet 
av både Bjørnstjerne Bjørnson og Ole Paus. Det rører ved noe 
innerst i sjelen, denne sterke nasjonalfølelsen vår. Og kanskje 
rører det enda litt mer for Jostein og Sonia Mykletun som har 
viet store deler av sitt voksne liv i arbeidet med å fremme Nor-
ge på best mulige måte, både hjemme og ute i den store verden. 
Jeg møter dem begge en juni-dag på amerikansk jord, og med 
hjertet bankende for brobyggingen mellom to land som alltid 
har hatt følelser for hverandre, og som er stolte av at saganat-
ten har senket seg og dets fred slått leir.  

Han møtte henne på Macalester College i St. Paul, Minnesota. 
Året er 1969. Han er en ambisiøs student med nylig tildelt na-
sjonalt stipend og med store mål for fremtiden. Tredjemann i 
søskenflokken bestående av fire brødre med fast tilholdssted i 
Sandnes. Han er akkurat ferdig med gymnaset og vervet som 
russepresident, er sterkt opptatt av internasjonal politikk og er 
mektig fasinert av landet USA. Dessuten har han slekt i Minnea-
polis og landet virker som et rett valg for studiesatsingen hans.  

Hun har akkurat flyttet fra Kenya med stipend for å studere på 
Macalester College sammen med sine to søstre. Født av indiske 
foreldre som hadde store ønsker for sine barn om en fremtid fylt 
av noe mer enn det et indisk samfunn i Øst-Afrika kan gi dem. 

Ja, vi elsker vårt lille land 

 

Hovedsak 
Skrevet av: Kate Hellesmark 

Tette familiære bånd og selvstendighet er grunnleggende ballas-
ter hun har fått med seg på veien. Og viktigheten av en solid 
utdannelse som ingen kan ta fra deg, står derfor sentralt for 
henne i årene som kommer. Hun er bare 18 år og ser foreldrene 
en gang i året. Men trøsten i å ha vertsfamilie og sine søsken i 
samme land, veier da litt opp for henne. 

Kjærligheten deres blir til lovnader om å holde sammen i gode 
og onde dager. Bryllupet blir holdt i Nairobi i 1972. Hun er fylt 
22 år og han er 24 år. Jostein rekker meg et brudebilde og ser 
tydelig stolt ut da han sier: «43 år i hymens lenker. Ikke verst 
det vel?» sier han med et strålende smil om munnen og ser 
kjærlig bort på sin frue. Hun smiler tilbake. Det er tydelig at 
valget har vært det rette for dem begge. Selv om det nok den 
gang var mange som syntes at det var et dristig valg – to ulike 
kulturer som møttes og som skulle danne en felles plattform. 
Ikke minst utfordringene med språket. Men Jostein poengterer 
klart og tydelig: «Sonia begynte å ta norsktimer fra første stund. 
Dette har hjulpet henne på alle mulige måter og hun ble tidlig 
svært selvgående, uredd og kreativ som hun er. Jeg er veldig 
stolt av måten hun håndterte dette på.» 

 Årene i Midtvesten blir avsluttet i 1975, da Jostein fullfører sin 
doktorgrad i statsvitenskap og Sonia sin mastergrad i geografi. 
De seks årene i Minnesota har vært en viktig del av livene deres 
og er senere blitt det reneste familie-foretaket. For alle deres tre 

Hele familien samlet. Fra venstre; Erik, Andrew, Einar, Sonia og Jostein. Helt til høyre Nicholas Papp, direktør for Office of For-
eign Mission i Houston. 
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sønner har også tatt eksamener der oppe og gått i samme inter-
nasjonale fotspor som foreldrene.  

Etter hjemreisen til Norge, blir Erik født i Molde i 1976. Einar 
blir født i Oslo i 1979 og tilslutt ser attpåklatten Andrew dagens 
lys i Strasbourg i 1985. De var blitt en fulltallig familie på fem 
nå. 

I årene som fulgte, jobbet Jostein med forskning og miljø, som 
rådgiver i blant annet UD, gjesteprofessor, hadde lederstillinger 
innen energi og miljø, før han i 1999 
ble ansatt som forskningsrådgiver 
ved den norske EU-delegasjonen i 
Brussel.  

Veien tilbake til USA kom i 2001, da 
turen gikk til Washington DC, som 
Forsknings- og teknologiansvarlig 
ved Den norske ambassaden, mens 
Sonia for sin del fortsatte sitt fokus 
på studentutveksling USA - Norge. 
Samtidig satt hun som frivillig i sty-
ret for Macalester Alumni Board og 
jobbet med fundraising.  

Sonia forteller ivrig om dagene som 
var mer enn travle nok for familien 
Mykletun. «Men vi var nok svært 
heldige hele tiden,» medgir hun. «Vi 
var velsignet med god helse og hadde 
gode nettverk alle steder vi oppholdt 
oss. Guttene klarte seg meget godt 
gjennom både barneskoler og ung-
domskoler. De tillærte seg tidlig gode 
studievaner, samtidig som de drev 
med mange slags idretter. Den nære 
kontakten med vennene i Norge har 
de faktisk klart å opprettholde, tross 
globaliseringen og selv om de har flyttet 14 ganger. Det er impo-
nerende og veldig hyggelig, syns jeg. Og språkmessig behersker 
de fire språk.»  

Hun viser tydelige tegn på pågangsmot, optimisme og stolthet 
når hun forteller om sine barn. Om å stå på selv om ikke alle 
dager er like gode. Og at ikke alle flyttinger har vært like popu-
lære avgjørelser for dem alle. Hun har selv gått den bratte bak-
ken ved å flytte fra det kjente og kjære og det har hun forsøkt å 
videreføre på en positiv måte. Å være åpen for hva livet har å 
tilby deg.   

Hun er nok av natur som Jostein sier: Smart, full av energi, vel-
dig kreativ, multitaskende, praktisk anlagt og ikke minst – hans 
viktigste rådgiver og støttespiller i alle årene som har gått.  

For det står som oftest en sterk kvinne bak enhver fremgangsrik 
mann. Og med det imponerende tempoet som Jostein holder, 
trenger han henne i ett og alt. Og det viser han ofte også. Det 
levnes ingen tvil om hans takknemlighet overfor henne.  

Jobben som Norges generalkonsul tiltrådte han for ganske nøy-
aktig fem år siden. Det ble en forrykende start og besøk av flere 
norske toppolitikere, åpning av Norway House, reiser og motta-
kelser. Bare i løpet av de første månedene hadde 1200 personer 
vært innom residensen. Og det har bare vært et økende antall 
for hvert år som er gått. For Team Mykletun— som er blitt kalle-

navnet deres – har dette vært noe av det viktigste arbeidet. Å 
være bindeleddet og limet mellom nasjonene med sin absolutte 
tilstedeværelse. «Der har vi et høyt og riktig ambisjonsnivå,» 
konkluderer Jostein bestemt. «Arbeidet vårt gavner norske pri-
mærinteresser i særdeleshet.» 

Han ler høyt, struttende av energi og engasjement. «Joda, det er 
selvfølgelig hyggelig å bli satt pris på innimellom. Vi får ofte 
tilbakemeldinger om at vår stasjon og Houston er virkelig kom-
met på radaren som viktig nærings-hub for Norge i USA. Hous-

ton er verdens hovedstad innen olje 
og gass, men også innen medisin. I 
tillegg finner vi viktige norske næ-
ringsinteresser også innen IT, finans, 
shipping, romfart og forskning. Det 
er min plikt som generalkonsul å 
markedsføre Norge som en moderne 
og innovativ nasjon», understreker 
han. «Og når vi tillegg har vårt eget 
hus, Norway House, er det et viktig 
signal om at hele Norge står bak selv 
om vi er et lite land.»  

Det har vært storfine besøk gjennom 
hele hans periode som generalkon-
sul. Som den gang Nærings- og han-
delsminister Trond Giske var her 
høsten 2010 for offisiell åpning av 
Norway House, og fikk til og med 
spalteplass i byens største avis, 
Houston Chronicle, både under og 
etter besøket. Kronikken handlet om 
det viktige samarbeidet mellom Tex-
as og Norge, og at Norge blant annet 
bistod i arbeidet med 25 fartøy etter 
Deepwater Horizon-ulykken. Samti-
dig takket han for hjelpen vi fikk av 

Red Adair under Bravoutblåsingen i 1977.  

Jonas Gahr Støre kom på besøk to ganger i 2012, først som 
Utenriksminister og deretter som Helseminister. Både Storting-
ets Finanskomite og Utenriks- og Forsvarskomite har besøkt 
Houston, samt flere andre statsråder og statssekretærer. Hele 15 
ordførere har deltatt under den årlige OTC-messa i Houston i 
mai måned. Det liker Jostein meget godt. «Det at region-Norge 
og ikke minst kyst-Norge viser sin interesse, gleder meg stort. 
Da blir det ikke «bare» Oslo og regjeringen som kommer på 
banen.»  

«Vi har også hatt gleden av å ha kronprinsparet, Haakon og 
Mette-Marit, på besøk. Det koker, både før og under et kongelig 
besøk og det krever mye av oss alle. Men vårt kronprinspar er 
strålende ambassadører for Norge og noen som vi selvfølgelig er 
svært stolte av. Og det at de var tilstede under OTCs 40-
årsjubileum innen olje og gass-næringen, var en storartet mar-
kering av norsk næringsliv.»  

Og barnekoret til Sjømannskirken sang så vakkert til dem, og 
satte virkelig prikken over i-en. Både Jostein og Sonia husker 
det gylne øyeblikket med glede. Det er blant annet slike opple-
velser som gir energi. Alt det harde arbeidet med nitidig og 
møysommelig planlegging under det 24 timer lange kongelige 
besøket, blir visstnok fort glemt igjen da.  

Ingen tvil om at de kler hverandre 
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Man kan undre på hva som driver dem begge. Jobben som ge-
neralkonsul er ingen 8-4 jobb. Men jobben føles aldri overvel-
dende for dem. Jobben for Norge er en livstil som favner dem 
begge. Hun med sitt brennende engasjement for samarbeid og 
nettverksbygging mellom universitetene på tvers av kontinente-
ne. Med bakgrunn som direktør fra Fulbright-kontoret i Norge, 
har hun i Greater Houston Area gjort en strålende innsats. Også 
gjennom et fireårig prosjekt kalt «Arctic Chairs» har hun hatt 
en visjon om å få amerikanske forskere til UNIS (The University 
Centre in Svalbard) og norske professorer til USA. President i 
Houston Consular Ladies Club har hun også vært. I tillegg til alt 
det andre som står på agendaen. 

Konsulparet har vært mer enn vanlig aktive under sin periode i 
Houston. «Det gir boost å være aktiv,» ler Jostein. «Vi har vel 
besøkt alle de 10 delstatene i embetsdistriktet vårt, noen flere 
ganger, og vi mener at det er viktig å investere tid i våre hono-
rære konsuler, totalt tolv i tallet. De har vært på besøk her hos 
oss i Houston og til og med besøkt Norge, der de fikk oppleve 
Norge på sitt vakreste på reisen med Hurtigruten, fra midnatts-
sol til fiskevær i Lofoten. Det har vært mange og hyggelige tilba-
kemeldinger fra denne reisen, og det syns jeg er utrolig kjekt.» 

Ekteparet har underveis brukt hele sitt register innen utdannel-
se og erfaring fra forskning, miljøvern, næringsliv, helse og dip-
lomati til utvekslingsprogrammer og nettverksbygging for kunn-
skap, kulturforståelse og fred i sitt arbeid for Norge. Men hva 
skjer nå videre for dem? 

Forfriskende raske sitter de foran meg. Han trer inn i pensjonis-
tenes rekker ved utgangen av 2015. Men det er bare på papiret. 
Hun har ennå to år før hun kan smykke seg med den tittelen. De 
har et svært ungdommelig ytre, og med en livsappetitt og energi 
som kan ta pusten fra de fleste. De blir i Houston foreløpig, men 
også en god del i Norge i tiden fremover. Lett spredt i USA bor 
de kjære guttene deres også. Men de ser ikke bort fra at turene 
til Norge blir hyppigere etter hvert. Til friluftslivet som av og til 
kan kjennes som et savn her i Houston. Den norske maten, den 
friske luften og vennene. Mindre bilkjøring. Hytta i Valdres er et 
viktig knutepunkt der de har sterke tradisjoner, og mang en jul 
er blitt feiret der. Tradisjonen tro står da pinnekjøtt på menyen, 
og de kan være mange rundt bordet i denne høytiden. Kanskje 
blir det oppstart av egen konsulentvirksomhet etter hvert. Kan-
skje blir det en form for tilknytning med enkelte universiteter i 
USA og Norge. Poenget er at trivselsfaktoren skal være like høy i 
årene som kommer som den har vært for dem hele livet igjen-
nom.  

Kunst-interesser og opera-interesser skal pleies. Kultur står 
høyt for dem begge. «Golf blir det kanskje ikke noe av,» ler Jo-
stein. «Men jeg trener da Fitness tre ganger i uka og er avis-
oman. Jeg sluker alt jeg kommer over innen avis-verdenen. Mye 
utenrikspolitikk naturlig nok, men jeg liker da også biografier. 
Og Dagsrevyen må jeg helst få med meg hver dag!» 

«Så blir det jo alltids besøk av guttene og deres respektive dann 
og vann,» sier Sonia. «Og vennebesøk fra Norge og folk man 

 

Hovedsak 

studerte sammen med. Ferie-turer står også høyt på bucket-
lista. Vi har jo allerede vært flere ganger på cruise i Karibien, og 
på reise til blant annet Puerto Rico, Costa Rica, Honduras og 
Aruba. Og Rodeoshowet på Reliant Stadium hver februar er en 
sikker vinner!» 

Rettferdig og en godt likt person. Innovativ. Dyktig brobygger. 
En energibombe. Det er Sonia sine egne ord om sin ektefelle.  
Hun står hundre prosent bak leveregelen om å tenke positivt, 
slik som vi andre som kjenner ham oppfatter ham. Se mulighet-
ene istedenfor begrensningene. Det er ikke mye som skulle ha 
vært gjort annerledes, mener hun. Jobben har kanskje krevd i 
overkant enkelte ganger, men slik ble det. Det har vært en deilig 
virvelvind tross alt. Og Houston har vært en positiv overraskel-
se, syns hun. I tillegg til både hyggelige cowboyer og klamt vær, 
har den vist seg som et internasjonalt og anerkjent kultur-
senter. Og alle menneskene de har møtt gjennom årene, har 
vært bare berikende.  

Som valgt til øverste leder av det store Consular Corps her i 
Houston, USA’s tredje største, og som Norges generalkonsul 
avslutter Jostein ett av sine kapitler i livet. Men mange kapitler 
står for tur. Uten sammenligning for øvrig, kan jeg ikke unngå å 
tenke på Steve Jobs sine ord i så henseende. Han sa: «I never 
liked to put on-off switches on Apple devices.»  

Det kommer Mykletuns garantert heller aldri til å like. De slår 
nok aldri av arbeidet for kongeriket Norge. De jobber sannsyn-
ligvis videre med mot i brøstet, vett i pannen, stål i ben og ar-
mer, ryggen rak og blikket fritt, se det er bra! 

Takk for følget, kjære begge to, og lykke til videre! 

Andrew setter pris på maten på Sjømannskirken 17. mai 
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Glimt fra Kirkeboken 

Espen David Ellingsen ble døpt på Sjømannskirken i Hous-
ton, lørdag 23. mai 2015. Her fra venstre Hope Lauren Still-
mock, Tiffani Sue Ellingsen, Oivind Ellingsen med dåpsbar-
net, Ian Thomas Ellingsen, Erik Johan Ellingsen og Kariana 
Marie Ellingsen. 

Alexander McGlaun ble døpt på Sjømannskirken i 
Houston, søndag 2. august 2015. På bildet fra 
venstre Collin McGlaun (storebror), Anette Fred-
riksson (fadder), Martin Fredriksson (fadder), Ka-
lissa McGlaun (storesøster), Val Patrick (fadder), 
Jon McGlaun (fadder), Anneli McGlaun med dåps-
barnet, Trey McGlaun og  Nora McGlaun 
(Storesøster) (foran). Helt til høyre sjømannsprest 
Arnfinn Eng. To andre faddere kunne ikke være 
med; de er Martina Östlund og Frida Ståhlsten 
Ahlm. 

 Frøya Kristianna Flak Sørlie ble døpt på Sjømannskirken i 
Houston, søndag 26. juli 2015. Fra venstre Billy Taylor, 
Sara Slach, Hans Fredrik Flak Sørlie, Michele Flak Sørlie 
med dåpsbarnet, Sidsel Flak Sørlie, Cathrine Flak Sørlie 
(bak), Patricia Taylor, Carmon Eastwood (bak) og Sharaya 
Weatherford. 

 
Glimt fra 

Kirkeboken 

Yunnin Donna Bangstein ble døpt på Sjømannskirken i 
Houston, søndag 26. juli 2015. På bildet fra venstre: Bjørn-
Harald Bangstein, Kristin Berger Mortensen, Bjørnar 
Bangstein, Angela Bangstein med dåpsbarnet og Deanna 
Bates. 



 

10   Texas Nytt Nr. 3 2015 

 

31. mai var det av-
skjedsgudstjeneste for 
to av familiene på Sjø-
mannskirken - fami-
lien Angelskår og fa-
milien Kyllingstad. 
Inger Simonsen i kir-
kestyret takker av 
med gode ord og av-
skjedsgaver, og hus-
mor Karianne sier 
noen velvalgte av-
skjedsord. Takk for alt 
dere har gitt mens 
dere var her - og lykke 
til videre med livet i 
Norge! 

 

Avskjedsgudstjeneste 

 

Siden sist 

Besøk på Edda Fjord  

Havn 

Skrevet av: Arnfinn Eng 

Skrevet av: Karin Møll Abrahamsen 

Nok en gang var jeg så heldig å få besøke Østensjø-båten Edda 
Fjord. Jeg har besøkt denne båten en gang tidligere, for de har 
ligget i Galveston siden januar. Da jeg besøkte den første gang-
en, var det første gang jeg var på skipsbesøk. Og det som var 
ekstra hyggelig denne gangen, var at det var samme beset-
ningen som sist gang jeg var på besøk.  

Det er utrolig hyggelig å komme ombord på en båt som en har 
vært på tidlige. Jeg kjenner på det med samholdet og at vi som 
sitter der, uansett hva slags jobb vi har, vi har en del til felles. Vi 
er nordmenn i utlandet og vi blir ekstra glad i Norge når vi sitter 
der og prater. Og man får et spesielt " bånd" med de som man 
besøker. Jeg kommer på en måte inn i livene deres og de fortel-
ler gjerne om livet hjemme, hvordan man havnet på båt, hvor-
dan ting i bransjen utvikler seg, og ofte får jeg se bilder av fami-
lien hjemme. Og det var akkurat slik å komme ombord på Edda 
Fjord. Jeg setter utrolig pris på alt de lærte meg. For eksempel 
hvordan man blir kaptein. Viste du at det tar like lang tid som å 
bli kirurg? Og etter omvisning på denne svære båten, skjønner 
jeg godt at det må en del års erfaring for å kunne flytte dette 
gigantiske maskineriet. Det gikk virkelig opp for meg da jeg stod 
ved siden av den største av tre motorer som hadde 7900 hk! 

Da båten ble sjøsatt i 2002, var den størst i verden av sitt 
slag.  Den er en MPSV (Multi purpose supply vessel) og startet 
som supplybåt. Nå fungerer den som et slags hotell som bygges 
om for hvert nytt oppdrag. Da jeg var ombord, holdt de på å 
gjøre den klar for neste oppdrag. Da skulle kontainerne på dekk 
gjøres om på, slik at de som skulle bruke lokalene kunne jobbe 

mest mulig effek-
tivt. Der er det 
både kontorer, 
soveplasser, spi-
sesal og møte-
rom.  

Da jeg fikk om-
visning inne på 
byssa, gikk det 
opp for meg at 
det var ganske så 
likt kjøkkenet på 
Sjømannskirka i Pasadena. Det lille kjøkkenet på båten har mu-
lighet for å koke til 400 mann på en gang, og da kaptein Håvard 
Melvær fortalte det, tenkte jeg på kjøkkenet vårt under julemar-
kedet og mange av de andre arrangementene vi har.  Som tidli-
gere husmor (Karianne) på kjerka sa; der det er husrom, er det 
trangt! Og det er ingen tvil om det er både husrom og hjerterom 
på båten Edda Fjord! 

Båten skal videre mot New Orleans når den er ferdig med alle 
forandringer, og deretter bærer det ut på oppdrag.  

Jeg håper virkelig de kommer tilbake til oss, for det er en utrolig 
hyggelig gjeng på denne båten.  De tre ansatte på bildet er: Kap-
tein Håvard Melvær, 2. styrmann Øyvind Adersen og 2. styr-
mann Trond Gulstad. 
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Småplukk 

 

Siden sist 
Skrevet av: Arnfinn Eng 

Sommeravslutning på Etter skoletid i Katy 
var populært. Vi kastet vannballonger på 
Pål, spiste pizza og is og hadde det utrolig 
gøy i varmen. Takk til alle som kom, og takk 
til alle som har vært med på ES i vår og som 
nå har reist fra Houston - vi kommer til å 
savne dere! 

13. mai fikk vi besøk av elever fra bygglinja 
på Byremo VGS i Vest- Agder. Elevene hjalp 
til med å lage porter på terrassene i 2. etasje 
på kirka - kjærkomment for de som har små 
barn! Tusen takk for god hjelp og hyggelig 
besøk! 

På bildet fra venstre: Kristian Spikkeland, 
Thomas Hadland,  Otto H. Haaheim (lærer), 
Camilla Løyning og Tore Vrålstad. 

Under gudstjenesten søndag 23. august var 
det innsettelse av familien Braut. Til høyre 
har kirkestyrets formann, Bjørn Hammer, 
lest opp og overlevert innsettelsesbrevet fra 
hovedstyret i Bergen, og over må de fortelle 
litt om seg selv under kirkekaffen.  
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17. mai 

 

Siden sist 
Redigert av: Terje Odden 

17. mai i år kunne by på mye vær, mye folk, mye mat og stor stemning! Tusen takk til alle frivillige som gjør dette arrangementet 
mulig, og like stor takk til rundt 1000 frammøtte som gjorde at det ble skikkelig 17. maifeiring på sjømannskirka også i år. 
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Velkommen til familien Braut 

Litt utpå ettermiddagen 11. august landet fem spente ålgårdbuer 
på George Bush International Airport – Åse Marie Braut, Øy-
stein Lima Braut, Karsten (4), Eirik (6) og Lukas (9). Åse Marie 
og Øystein er vårt nye vertskap på Sjømannskirken i Houston, 
og de overtar etter Karianne og Oddbjørn som reiste hjem til 
Norge i sommer.  

Åse Marie har 11 år bak seg som sykepleier på nyfødt intensiv i 
Stavanger, en jobb hun har trivdes godt med. Men med bak-
grunn som misjonærbarn fra Japan, var det ikke noen fremmed 
tanke en gang å kunne reise til utlandet for å jobbe noen år. Øy-
stein er utdannet sosionom og diakon, og har jobbet mange år i 
det som tidligere het sosialtjenesten i Sandnes - fra 2009 bedre 
kjent som NAV. De har begge vært aktive i kirken på Ålgård, 
hvor de har vært med å stelle i stand til kirkekaffe, Åse Marie 
har vært søndagsskolelærer, og Øystein speiderleder og vært 
med i en ungdomsklubb for psykisk utviklingshemmede, for å 
nevne noe.  

Åse Marie skal ha hovedansvar for kjøkkenet på kirka, noe som 
innebærer innkjøp, koordinering av frivillige og selvsagt også en 
del matlaging – særlig i tiden nå frem mot julemarkedet. Men 
hun skal også være med på barnearbeidet, bl.a. som søndags-
skolelærer, og hun skal være med på besøkstjenesten kirka har 
inn mot eldre og syke. Øystein skal være med på båtbesøk, bar-
ne- og ungdomsarbeid og besøkstjeneste. I tillegg vil han ha 
tilsyn med eiendommen og koordinere vedlikehold og nødven-
dig reparasjonsarbeid på kirka.  

- Hva var det som gjorde at dere søkte på stillingen som 
vertskap i Houston, Åse Marie og Øystein? 

- Vi hadde begge snakket om at det hadde vært spennen-
de å jobbe utenlands noen år, en tanke som igjen meldte 
seg etter at vi var med på Det norske Misjonsselskaps 
generalforsamling i fjor sommer. Men vi så ikke for oss å 
reise ut i en tradisjonell misjonærstilling – vi ønsket oss 
heller inn mot et diakonalt arbeid. Så fikk Åse Marie mail 
om at stillingen som vertskap i Houston var ledig. Det tok 
ikke lang tid før søknaden var sendt – begge tente på ar-
beidsoppgavene som var beskrevet, og Houston er jo ikke 
en ukjent by for rogalendinger. Øystein hadde bl.a. en 
kollega som hadde bodd fem år i Houston som barn – og 
overalt traff de folk som enten hadde vært i byen eller 
kjente noen som hadde vært der. Så dette var spennende! 

- Nå har dere vært her litt over en uke. Hvilket førsteinn-
trykk sitter dere igjen med?  

- For Øystein var det veldig gøy å få være med på sam-
lingen Ny i Houston på Norway House 19. august, og der 
få høre hvor viktig Sjømannskirken er for nordmenn i 
Houston, og hvor stor pris nordmenn generelt setter på 
tilbudet Sjømannskirken har her i byen. Så har vi aldri 
vært i USA før, og det er mye som er overveldende og 
annerledes. Skole, kultur, biler – og det enorme utvalget i 

butikkene. Helt utrolig med 20 hyllemeter med ulike typer salsa 
for eksempel.  

- Også Åse Marie synes de første dagene har vært spennende, og 
har allerede et mye klarere inntrykk av hva jobben som vertskap 
eller husmor på Sjømannskirken faktisk innebærer. Det hun 
synes har vært mest krevende til nå har vært skolestart for bar-
na. – Det er litt som å begynne med førsteklassinger igjen, alt er 
nytt, ukjent og fremmed. Så har det vært gøy å bli kjent med 
kollegaene på kirka, og vi gleder oss veldig til å bli kjent med 
alle dere andre som bor her i byen! 

Også for barna har det vært spennende dager. Da de først fikk 
høre at de skulle flytte til Houston, stod ikke jubelen akkurat i 
taket. Men etter hvert begynte de også å glede seg, og for Lukas 
var det særlig spennende å vite at han skulle til byen der NASA 
har sitt hovedkvarter. Og hva har vært  høydepunktet så langt i 
Houston? Selvsagt å kunne bade i bassenget hver dag – og Peter 
Piper Pizza!  

Vi gleder oss til å bli bedre kjent med familien Braut, og ønsker 
dem lykke til med nye stillinger og ny tilværelse her i Houston! 
Ta godt i mot dem! 

Skrevet av: Arnfinn Eng 
 

Info 

Fun fact om  fam ilien Braut: Øysteins m ellom navn Li-
ma har faktisk ingenting med hovedstaden i Peru å gjøre. Det er 
et gammelt gårdsnavn fra Ålgård, og uttales med trykk på i’en. 
Og Åse Marie kan faktisk sykle på enhjuling. Mon tro når vi får 
dette demonstrert på kirka?  
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mye mer. På nettsiden kemahboardwalk.com finner du oversikt 
over hva som skjer til enhver tid. Eller hva med å ta en overnat-
ting på hotellet? – da kan du virkelig nyte utelivet til så sent du 
selv måtte ønske det, for så å rusle opp på rommet hvor du kan 
nyte utsikten over Galveston Bay når du våkner dagen etter.  

Og har du med deg barna på tur til Kemah, kan jeg nesten love 
deg full klaff - med forbehold om at det kanskje blir for varmt. 

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. 

Kemah Boardwalk – noe for enhver smak 

Et lite stykke sørøst for downtown, der sjøen Clear Lake munner 
ut i Galveston Bay, ligger noe av det hyggeligste Houston kan by 
på – Kemah Boardwalk. Kemah er noe så sjelden som et sted 
der du kan parkere bilen og ta bena fatt – det er vi ikke så godt 
vant til her i Houston. Selve boardwalk’en er en havnepromena-
de med tivoli og restauranter ut mot Galveston Bay, og i tillegg 
er det mange koselige restauranter, iskrembarer og små butik-
ker i området innenfor boardwalk’en – alt innenfor rekkevidde 
av en liten rusletur. Kemah er likevel ikke noen shoppingdesti-
nasjon, da må du heller ta turen til Baybrook Mall, som du pas-
ser på I-45 på vei sørover rett før du tar av til Kemah. 

En ettermiddag på Kemah kan by på noe for enhver smak. Om 
dere bare er voksne i reisefølget, er det deilig å gå langs brygga, 
kjenne den salte brisen fra havet, se på folkelivet – og selvsagt 
få seg et bord på en av restaurantene der. Og når solen går ned 
og det blir svalere, våkner Kemah virkelig til liv. På den store, 
åpne plassen foran hotellet Boardwalk Inn er det også en kon-
sertscene, med konserter hver torsdag, festivaler, utstillinger og 

Skrevet av: Arnfinn Eng 

 

Ut å spise 
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Kemah byr også på en rekke ulike restauranter – her får du sus-
hi, steakhouse, fiskerestauranter, Bubba Gump Shrimp Compa-
ny, restauranten Aquarium hvor du sitter og ser på fiskene 
mens du spiser (sannsynligvis ikke de samme fiskene som du 
får servert), og hvor du kan være med og mate og klappe rokke-
ne etterpå. Da staben på Sjømannskirken hadde sin sommerav-
slutning i juni, gikk vi på restauranten The Flying Dutchman – 
en flott restaurant med hyggelig betjening og en variert meny. 
Her kan du velge om du 
vil sitte ute med utsikt 
over havna, eller inne. I 
tilknytning til restauran-
ten er det også en leke-
plass, hvor barna kan leke 
mens dere venter på ma-
ten.  

Er du glad i å tilberede 
fersk fisk på eget kjøkken, 
tar du en tur over broa til 
Seabrook. Her finner du 
fiskehandlere med stort 
utvalg av fersk fisk og 
sjømat direkte fra gulfen. 
Fisken fileteres og pakkes 
for deg mens du venter – 
og skal du kjøre langt 
etterpå får du lagt den i is 
på kjøpet.  

Så Kemah er absolutt 
verdt et besøk! 

 

 

For det barna vil være 
opptatt av, er selvsagt 
alle de gøye karusellene 
som er på tivoliet – og 
både barn og voksne vil 
slite når varmen er på 
sitt mest intense og 
solen steker. Det er nok 
lurt å legge turen til litt 
utpå høsten, når den 
verste varmen har gitt 
seg (NB: sjekk åpnings-
tider på tivoliet hvis du 
kommer etter sommer-
sesongen). Kemah er 
ikke noe Six Flags 
Mountain akkurat, men 
likevel mer enn nok til 
at barn i alle aldre kan 
få kjørt seg litt. Vers-
tingen er selvsagt berg-
og-dalbanen Boardwalk Bullet, som skryter av et fall på 30 me-
ter, hastigheter på opptil 80 km/t, og hvor du nesten kan strek-
ke ut hånden og ta på Galveston Bay der du suser forbi. Og for 
de aller minste er toget som tøffer og tuter rundt hele board-
walk’en en sikker vinner – i tillegg til en rekke små og veldig 
ufarlige karuseller. Det går an å kjøpe enkeltbilletter til karusel-
lene, eller dagskort. Glem heller ikke å ta med skift! Som ved 
mange andre attraksjoner i Houston finner vi også en splash- 
zone på Kemah, og det blir garantert våte barn – kjærkomment 
for alle hvis varmen er for intens. 

Høstvikar 

 

Info 

Kjære lesere av Texas-Nytt! 

Selv om et bilde sier 
mer enn tusen ord – 
la meg likevel legge 
til noen ord om meg 
selv: 

Navnet er Bjarte Vå-
ge. Jeg skal være 
prest hos dere ca. tre 
måneder i høst, og 
jeg gleder meg! 

Prest har jeg vært i 
over 40 år, med høy 
trivselsfaktor, så selv 
om jeg har vært pen-
sjonist i snart to år, 
har jeg ikke klart å 
slutte helt med å 
”preste” litt her og 
der. Jeg har vært 

vikar både ”ute” og ”hjemme” og har nå takket ja til å komme til 
dere i Texas. Det er spennende å komme rundt, treffe nye men-
nesker og se nye steder. Jeg har vært i Texas før, men regner 
med at det er mye mer å se og oppleve både på kjærka og på 
stedet. 

Siste tjenestestedet mitt var Vågsbygd i Kristiansand. Før det 
jobbet jeg på Sjømannskirka i Albir, Spania. Lengst var jeg i 
Sandnes (19 år fordelt på 2 menigheter). Men jeg har også job-
bet i sjømannskirka i den tiden det var mange norske båter med 
mange nordmenn om bord – i Philadelphia, PA. Men det er nes-
ten 40 år siden! 

Jeg regner meg som litt nordlending, litt vestlending, litt østlen-
ding og litt sørlending. Det skulle vel gi en dekkende kontaktfla-
te på en sjømannskirke, regner jeg med. 

Det eneste aberet er at kona mi ikke kunne bli med denne gang-
en. Hun hadde noen jobber hun måtte gjøre i Norge, men jeg 
gleder meg allerede til hun kommer på besøk! 

Vi sees snart! 

Bjarte Våge 
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nende ut – det skal satses på trosopplæring og barne- og ung-
domsarbeid, og Houston er en av de stasjonene i sjømannskirka 
som fortsatt har en del båtbesøk. Så Kristian tenner på stillingen 
og sender en søknad, og Ingrid er klar for et lite eventyr – under 
én forutsetning: labradoren Sani må få lov å være med. Så når 
det gis grønt lys fra Houston om at Sani vil være velkommen, 
pakkes kofferter og pappesker; Houston - here we come! 

- Etter nå tre år på Sjømannskirka i Houston; hva har vært mest 
krevende, og hva har vært mest positivt? 

Ingrid og Kristian er skjønt enige om at det å bo på jobb både 
har vært en utfordring og samtidig en velsignelse. Det er ikke 
alltid så lett å bo tett på andre mennesker, og det kan også være 
vanskelig å trekke grensene mellom jobb og fritid når man fak-
tisk bor på jobben. Samtidig har fellesskapet i staben vært noe 
av det mest positive med oppholdet i Houston.  

- Vi har vært velsignet med et godt arbeidsmiljø i staben den 
tiden vi har vært her, og det har gjort det mulig å bo så tett som 
vi gjør, sier Kristian. Og Ingrid skyter inn: - Etter at vi ble for-
eldre i september i fjor – og vi var langt borte fra venner og fa-
milie hjemme i Norge, skjønte vi hvor viktig stabsfellesskapet 
var. Før Konrad kom var vi venner, kolleger og naboer – så kom 
Konrad, og vi fikk en «extended family» rundt oss. Vi fikk mye 
støtte av kollegaene, vi kunne alltid stikke innom når vi lurte på 
noe eller trengte hjelp, og vi kom mye tettere på hverandre. Det 
er vi veldig takknemlige for i dag. - Det sosiale livet på kirka har 
vært flott, vi har alltid hatt noen å prate med, og barna har alltid 
hatt noen å leke med. Det har vært veldig positivt! Spesielt for 
Konrad, som til nå ikke akkurat har fått følelsen av å være ene-
barn. 

- Og hva tenker dere om jobben dere har gjort på kirka – hva 
har vært gøyest å være med på? 

Ingrid er ikke i tvil: - Det gøyeste var å starte opp med små-
barnstreffene i Katy! Ideen ble unnfanget på en trilletur med 
Helene Hammer, som nettopp var blitt småbarnsmamma igjen. 
Vi må finne på noe! Så inviterte vi oss selv til familier i Katy, og 
det ble en stor suksess, og vi fikk kjemperespons. Folk åpnet 
hjemmene sine, alle hadde med lunsj, vi hadde et enkelt pro-
gram med sanger, det var sosialt samvær og hygge.  

Ingrid synes det var en stor overgang å komme fra en arbeids-
hverdag med vaktlister og definerte arbeidsoppgaver, til å måtte 
skape sin egen arbeidshverdag med stor frihet og fleksibilitet. –
Det er en utfordring at det er så stort gjennomtrekk i kolonien, 
men det gjør også at vi kan være veldig fleksible: hva er det be-
hov for akkurat nå? Og så gjør vi det. Men samtidig kan stor 
fleksibilitet også være slitsomt – vi vet aldri hvem som kommer 
og hvor mange som kommer når vi skal arrangere noe. Det er 
krevende med langtidsplanlegging, og det er demotiverende når 
det er lite oppmøte.  

Kristian synes helt klart det gøyeste har vært å jobbe med kon-
firmantene. - Å få jobbe i prosess med unge mennesker over så 
lang tid har vært utrolig givende og meningsfullt. Og det har 

Når dette bladet når ut til våre lesere, har allerede Ingrid, Kris-
tian og Konrad Kyllingstad vært noen uker hjemme i Norge. 
Etter tre år som prest og diakonal medarbeider på Sjømannskir-
ka i Houston, var tiden kommet til å vende nesa hjemover igjen 
i slutten av juni. Og tradisjonen tro, er det tid for en liten opp-
summering av oppholdet i Houston gjennom et lite avskjedsin-
tervju i Texas Nytt. 

Før Ingrid og Kristian kom til Houston, bodde de fire år i Bodø. 
Der jobbet Ingrid som førskolelærer, og Kristian var prosti- 
prest. Dette innebar at han ikke var prest i noen fast menighet, 
men ble plassert der det til enhver tid var behov. Slik ble han 
kjent med alle menighetene i Bodø, og fikk bred erfaring med alt 
som foregikk i kirka – både gudstjenester, barne- og ungdoms-
arbeid, konfirmantarbeidet, dåp, vielser og begravelser. De triv-
des godt i Bodø, med gode venner i nærheten og den storslåtte 
nordlandske naturen rett utenfor stuedøra – men kjente likevel 
på litt utferdstrang, sterk nok til at Kristian stod på mailinglista 
for ledige stillinger i sjømannskirka, og Ingrid hadde en liten 
drøm om å reise ut i misjonens tjeneste etter et kort opphold i 
Nepal tidligere.  

Så dumper det inn en mail i innboksen til Kristian om at det er 
ledig kapellanstilling i Houston – en by hverken Ingrid eller 
Kristian har noe forhold til. Men arbeidsoppgavene ser spen-

Skrevet av: Arnfinn Eng 

Tusen takk til Ingrid og Kristian 
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vært en stor for-
del å ha helgeba-
sert konfirmant-
opplegg, og ikke 
bare kveldsunder-
visning slik vi har 
i Norge. Da har vi 
god tid til å bli 
kjent, og gruppe-
fellesskapet blir 
sterkt. Det har 
vært flott å se 
hvordan konfir-
mantene tar vare 
på hverandre på 

en helt annen måte enn det jeg så i Norge – på tvers av bak-
grunn og hvor de kommer fra. Og så har det vært spennende å 
være i kontakt med næringslivet i Houston. Arbeidet med golf-
turneringen har gitt et innblikk i næringslivskulturen, og så ser 
vi at vi som kirke blir regnet med.  

- Hva tenker dere om Texas og USA etter å ha bodd her i tre år? 

- Ingrid og Kristian drar litt på smilebåndet. – Her må vi veie 
vår ord varsomt, når det skal stå på trykk i Texas Nytt! Men fra 
spøk til alvor: Det har vært godt å få korrigert bildet vi har fra 
USA hjemme i Norge. USA er utrolig mer mangfoldig enn det vi 
får presentert hjemme, og dette gjelder både innenfor kirkeliv, 
politikk, kultur og natur.  

Kristian er den som har fått reist mest på grunn av jobben, og 
dermed har fått sett mer av mangfoldet enn det Ingrid har. – 
Den mest fascinerende opplevelsen var sykkelturen jeg hadde 
med Oddbjørn Angelskår og Fredrik Fallegård til Sedona i Ari-
zona – helt spektakulær natur! Og her i nærområdet kan ingen-
ting måle seg med å padle kajakk i Clear Lake – utrolig gøy og 
spennende å se etter slanger og alligatorer.   

Og nettopp det siste er det som Ingrid har savnet mest fra Norge 
– både å ha tilgang til naturen, og det å kunne bruke naturen 
uten hele tiden å måtte passe seg for det som kravler og kryper i 
gress og busker. – Jeg savner å ha naturen rett ut fra stuedøra, å 
ha det vakkert rundt meg,  og kunne gå i skog og mark uten 

først å måtte kjøre langt i 
bil for å komme dit. For 
meg var dette en veldig 
overgang, jeg trenger na-
turen rundt meg, og det 
ble et større savn for meg 
enn jeg var forberedt på. 
Og så er klimaet en be-
grensning – det er ikke 
sånn her at vi går ut for å 
få frisk luft og energi – 
her tar varmen pusten fra 
deg, og det er ikke alltid 
luften ute er så frisk. Og 
jeg savner å kunne hoppe 
ut i elva eller sjøen for å 
bade, eller å gå i skogen 
uten å måtte passe meg 
for slanger. Samtidig er 

naturen her flott og imponerende – men jeg blir bare ikke vant 
til å måtte kjøre så langt for å oppleve den. Men jeg kommer 
helt klart til å savne bassenglivet – det får vi aldri igjen i Norge, 
og det er fascinerende å oppleve så mye ekstremt vær som vi har 
fått her i Houston.  

Når vi snakker om det de kommer til å savne i Houston, tror 
Kristian at han kommer til å savne den åpne kulturen her. – 
Bare det at folk møter blikket ditt og hilser når du treffer de på 
gata er så flott! Kanskje er det overfladisk, men likevel; folk er 
vennlige og høflige på en helt annen måte enn i Norge, og det er 
noe veldig positivt i det.  

- Og er det noe vi har lært her i USA, så er det å sette pris på den 
norske velferdsstaten, sier Ingrid.  -Vi har sett skyggesiden av 
systemet her, der de som ikke har forsikringen i orden får store 
økonomiske problemer hvis helsa svikter.  - Og så har vi lært 
mye av å være utlendinger i et land, og selv om vi forstår språ-
ket, så forstår vi ikke alle de kulturelle kodene. Vi har virkelig 
fått føle på kroppen hvor krevende det kan være å få ordnet med 
enkle ting eller å forholde seg til det offentlige, når vi ikke skjøn-
ner systemet. Jeg vil få en helt annen forståelse for utlendingers 
situasjon når jeg 
kommer tilbake til 
Norge etter opp-
holdet i Houston, 
sier Ingrid. 

Og Kristian har 
virkelig fått dyrke 
sin hobby her i 
Houston; løping. I 
tillegg til mange 
mindre løp, har 
han løpt maraton i 
Galveston, Hous-
ton, Los Angeles 
og New York – 
hvor høydepunktet 
var Los Angeles. 
Det var en flott tur 
hvor begge fikk 
være med, og de 
fikk oppleve den klassisk amerikanske kulturen med St. Monica 
Beach og Hollywood. Ingrid kunne tenkt seg å reise mer, men 
avstandene er store og prisene relativt stive sammenlignet med 
Europa. Og så er jo hverdagen travel, og det er ikke alltid man 
rekker over det man hadde sett for seg.  

Nå venter en ny hverdag i Norge – med nytt hus i Lillesand som 
ble kjøpt usett i vår, nær familie og venner. Ingrid har fått jobb i 
barnehage, og Konrad har fått plass i samme barnehagen. For 
Kristian er det et åpent landskap – han har lyst å prøve noe an-
net enn å være prest i en periode, men har ikke landet på noe 
konkret ennå.  

- Vi kommer til å savne alle vi har blitt kjent med i Houston! Og 
så kommer vi sikkert til å savne varmen også – i alle fall av og 
til. Nå har jo Lillesand noe høyere gjennomsnittstemperatur og 
noen flere soldager enn Bodø, men vi kan jo ikke håpe på for 
mye, sier Kristian. – Og det er rart med det, jeg kommer nok til 
å savne at noen pakker dagligvarene i poser for meg i butikken, 
sier Ingrid og ler. 
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Da jeg vokste opp, gikk det et program på radioen som het 
Trafikk og musikk. Klokka 15 hver lørdag ettermiddag satte man 
av én time, der Oddvar Folkestad og politiinspektør Torleif 
Karlsen sa det som trengtes å sies om trafikken – helt til neste 
lørdag. I dag får vi trafikkmeldinger døgnet rundt, både via 
radio, TV og sosiale medier. Ingen tvil om at noe har skjedd på 
disse årene! Trafikkbildet i Houston kan være overveldende for 
nykommere, og selv vi som har bodd her ei stund, kan ha pro-
blemer med å orientere oss i alle endringer som skjer i kjøre-
mønster, veibygging, stenginger osv. osv.  

Veisystemet 

La oss starte med det enkleste; veisystemet i Texas. På midten 
av 1950-tallet bestemte daværende president Eisenhower at det 
skulle bygges et nasjonalt veinettverk som skulle holde en viss 
standard, og være fritt for kryssende trafikk. Dette ble kalt   
Dwight D. Eisenhower National System of Interstate and Defen-
se Highways (vanligvis kalt the Interstate Highway System eller 
the Freeway System). Det tok nesten 30 år før veinettet var fer-
dig, men nå kan man kjøre fra kyst til kyst, og fra Mexico-grensa 
til grensa mot Canada, på motorvei med minst to kjørefelt i hver 
retning. Dette veinettet er merket med blå og hvite skilt, og alle 

veiene har et en- eller tosif-
ret nummer med «I» foran. I 
Houston møtes I-10 og I-45; 
I-10 går fra Stillehavet i vest 
til Atlanterhavet i øst, og I-
45 går fra Mexico-gulfen til 
grensa mot Canada. Num-
mereringen følger stort sett 
systemet der oddetallsnum-
mer generelt går nord/sør, 
mens partallsnummer går 
øst/vest. Felles for alle 
«Interstate»-veier er at de 
går gjennom flere stater, 

med unntak av tre-sifrete veier, som er ringveier eller omkjø-
ringer rundt store byområder. I vårt tilfelle gjelder dette I-610, 
og nummeret er ikke valgt tilfeldig. 10-tallet indikerer at denne 
veien fungerer som en omkjøring rundt I-10, og 6-tallet (partall) 
sier at det er en ringvei. Omkjøringer som ikke går i sirkel star-
ter med et oddetall. I løpet av de siste årene har vi fått en ny 
Interstate i Houston; det som tidligere var en «lokal» highway i 
Texas med betegnelsen US-59, er nå i ferd med å bli en fullgod 

Interstate I-69. I dag kan vi se begge 
skiltene, og veien vil nok hete «59» 
på folkemunne i mange år, men kart 
(og GPS-er) har allerede tatt i bruk  
I-69 som betegnelse. 

Alle avkjøringer på Interstate-
veiene skal være nummerert. Num-
mersystemet fungerer litt forskjellig 
fra stat til stat, og i California har de 
i mange år fått dispensasjon fra 

denne regelen, ho-
vedsakelig fordi de 
hadde et godt innar-
beidet system før 
nummereringen ble 
innført. I utgangs-
punktet starter man 
med nr. 1 i sør eller 
vest, med økende 
nummer mot nord og 
øst. Ringveier num-
mereres med klokka.  

I tillegg til Interstate-
systemet er det 
mange lokale veibe-
tegnelser og –ruter. Før Interstate-systemet brukte man Route-
nummer, der den meste kjente vel er Route 66. Offisielt er den 
borte, men noen strekninger har fått lov å beholde skiltingen. 
Offisielt har vi US-ruter (eks. US-59), State Highways (eks. SH-

249), Country Roads (CR-2022) 
og Farm-to-market (FM-1093). 
For å gjøre forvirringen total, har 
disse veiene ofte mer eller mind-
re offisielle navn i tillegg. SH-
249 heter Tomball Parkway, FM-
1093 heter Westheimer Road, 
osv. For ikke å snakke om Katy 
Freeway (I-10 vest), Eastex Free-
way (US-59 nord), North Free-
way (I-45 nord), Gulf Freeway (I

Midt i trafikken  

Helt Texas 
Skrevet av: Terje Odden 

Fun facts I: Num m erer ingen av avkjør ingene er  enten 
fortløpende nummer, eller de følger mile markers. I Texas bru-
ker man sistnevnte metode, så man vet alltid hvor langt det er 
til den avkjøringen man skal ta. Hvis du kjører forbi mile mar-
ker 45 og skal ta Exit 50, vet du at det er fem miles igjen! Flori-
da har nettopp gått over fra sekvensiell til mile-basert numme-
rering, så hvis du har gamle kart, kan du bli lurt av nummere-
ringen! 

Fun facts II: I Ar izona trodde m an det m etr iske syste-
met skulle vinne innpass i USA, så der er noen av Exit-numrene 
basert på kilometer og ikke miles! 

Fun facts III: «Freew ay» betyr  «controlled access» vei, 
og henviser ikke til kostnaden med å kjøre der! Etter en del 
fram og tilbake er det nå tillatt å finansiere Interstate-veier ved 
hjelp av bompenger. Men i Texas er det en lov som sier at man 
ikke kan kreve inn bompenger før veien er bygd. Kanskje noe å 
tenke på for norske politikere… 

Fun fact IV: K aty Freew ay (I-10 mellom Houston og Katy) 
er offisielt kåret til verdens breieste motorvei, med 22 kjørefelt 
på det meste. Kanskje ikke en rekord å være stolt av, men her 
gjelder det å holde tunga rett i munnen og velge riktig! 
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Helt Texas 

-45 sør). Og disse betegnelsene brukes om hverandre uten noe 
åpenbart system, også i husadresser. Så hvis du er ny i byen, er 
det bare å begynne å pugge! 

Kjøring i trafikken 

Trafikk- og kjøremønster er ganske forskjellig fra Norge. Den 
største forskjellen er muligheten til å svinge til høyre på rødt lys. 
Det er ganske kompliserte regler som styrer dette, så jeg anbefa-
ler alle å sette seg inn i disse før man benytter seg av denne mu-
ligheten. Her skal vi nevne noen få:  

Du må alltid stoppe helt før du 
svinger (selv om ikke andre gjør 
det…) Du kan bare svinge fra høyre 
felt inn på høyre felt i kryssende vei. 
Der skilt viser at to kjørefelt kan 
svinge til høyre, er det bare den 
lengst til høyre som kan svinge på 
rødt lys! Svinger du inn på en vei 
med mange kjørefelt, må du altså 

legge deg i høyre 
felt før du even-
tuelt skifter til 
venstre. Det er 
også lov å svinge 
til venstre på 
rødt lys, hvis du 
er på en enveis-
kjørt vei og lig-
ger i venstre felt, 
og svinger inn 
på en enveis-
kjørt vei og leg-
ger deg i venstre 
felt. Noen steder 
står det skilt: 
«No turn on 
red»; da betyr 
det at du ikke 
kan svinge til 
høyre med 
mindre du har 
grønt lys. Husk også at du uansett har vikeplikt for all annen 
trafikk hvis du svinger på rødt lys, så bruk denne regelen med 
forsiktighet. 

Den andre regelen som for-
virrer mange, er blinkende 
rødt lys. Det betyr full stopp 
for alle, og så kjører en og 
en bil som i et vanlig kryss 
med stopp-skilt. Dette gjel-
der også hvis lyssignalet 
ikke virker, og alle lys er av. 
Dette syndes det mye mot, 
og særlig hvis det er et kryss 

mellom en hovedvei og en sidevei. Trafikken på hovedveien har 
en tendens til å kjøre uten å stoppe i slike tilfeller, og selv om du 
har retten på din side, vil jeg ikke anbefale at man kjører ut i 
krysset fra en sidevei, og håper trafikken på hovedveien stopper.  

Til sist: Bruk av blinklys. Ja, det er faktisk påbudt å bruke blink-
lys når du skifter kjørefelt, når du svinger, og når du kjører for-
bi. Alle amerikansk-registrerte biler er utstyrt med blinklys, 
men det skulle man ikke tro… Men hvis akkurat du blir stoppet 
kan du få bot, og da hjelper det ikke å si at alle andre gjorde det 
samme! 

Helt til slutt, et råd hvis du blir stoppet av politiet: Vær høflig, 
korrekt, gjør det du får beskjed om; du kan alltids protestere i 
ettertid. I motsetning til i Norge, er det svært sjelden de stopper 
alle her, og hver politimann opererer individuelt og stopper dem 
han ser seg ut. En tidligere kollega av meg som ble stoppet av 
politiet, spurte om hvorfor han ble stoppet, og ikke alle andre. 
Politimannen svarte ganske tørt: «Når jeg er ute og fisker, reg-
ner jeg ikke med å fange ALLE fiskene!» 
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Cajun Country 
Many people who spend 
time in Houston make at 
least one visit to New Orle-
ans.  New Orleans is a great 
city with a rich history; how-
ever, those who rush 
through southern Louisiana 
on the way to New Orleans 
miss Acadiana, an area with 
a history equally rich. 

There are really three Louisi-
anas: New Orleans, Aca-
diana, and the northern, 
mostly protestant, part of 
the state.  Some argue that 
Acadiana, home of the Cajuns, stretches into Texas.  You see a 
lot of LSU bumper stickers in Houston, and people in some 
parts of the Houston area eat almost as much gumbo and craw-
fish as barbeque.  Galveston and Beaumont both have Mardi 
Gras. 

Unlike the Creoles of New Orleans, whose descendants came to 
Louisiana directly from France or the French Caribbean, the 
Cajuns have roots in what now is maritime Canada.  The Acadi-
ans began settling in North America in the early 1600’s.  In one 
of the many wars between Britain and France, Britain gained 
control of Acadia in 1710.  The French speaking Acadians, how-
ever, continued to live in their homeland until 1755, during the 
French and Indian War, when they were forcibly expelled.  
Some moved west, some to the British colonies to the south, and 
some back to Europe.  Those who returned to Europe did not 
fare well.  After four generations of being independent farmers 
and land owners, living as landless peasants was not easy.  The 
North American territory of Louisane offered the Acadians a 
chance to again return to the independence they had experi-
enced in Acadia.  The word Acadian eventually morphed into 
Cajun. 

Acadiana consists of most of southern Louisiana west of New 
Orleans.  Highway I-10 cuts through Acadiana’s northern re-
gion.  The webfoot Cajuns live in the swampy land to the south, 
while I-10 cuts through the Cajun prairie, where you find towns 
like Iowa (pronounced eye-oh-way). 

One can still 
hear French 
spoken, alt-
hough not as 
widely as in 
years past.  
Cajuns over the 
age of seventy 
and those in 
isolated areas 
still speak 

French, as do a small and 
increasingly shrinking num-
ber of younger folks.  The 
food, the music, and many 
traditions live on.  Many 
younger musicians play tra-
ditional French-language 
Cajun music, although some 
of them now sing with a defi-
nite English accent. 

Lafayette is the largest city 
in Acadiana and probably 
the best place to get a sense 
of Cajun History.  There are 
several museums and inter-

pretive centers in the city and nearby areas.  Vermillionville 
features restored buildings of early Cajun settlements and local 
interpreters in period costumes who explain the area’s rich his-
tory.  The Acadian Village, The Acadian Cultural Center, and the 
Evangeline State Park (named after the Longfellow poem about 
a couple that was separated during the expulsion) are also well 
worth a visit. 

While the New Orle-
ans Mardi Gras is the 
best known of Louisi-
ana festivals, there are 
scores of spectacular 
festivals in Acadiana 
as well.   The Festival 
International de Loui-
siane, usually held in 
April, claims to be the 
largest French language festival in the United States.  The music 
lineup usually includes a mix of Country, Cajun, and Zydeco, as 
well as French-language music from Europe, Canada, and the 
Caribbean.  Every fall Lafayette also hosts the Fete Creole y Aca-
dienne which features Louisiana music only. Several smaller 
Acadiana towns also boast their own Cajun or Zydeco festivals.  
The best known of the small town festivals is held each Septem-
ber in the Cajun prairie  town of Mamou. 

Mardi Gras is not just celebrated in New Orleans.  Lafayette and 
Lake Charles have Mardi Gras with balls and parades as in New 
Orleans, but the smaller towns celebrate fat Tuesday as it was 
celebrated in the Middle Ages.  Costumed riders ride out to area 
farms and beg for chickens and other ingredients to take to 
town to make a community meal.  Costumed Mardi Gras also 
ask passersby to contribute to the community meal.  If you are 
asked to contribute a few coins, don’t refuse.  That would be 
considered very rude.  The costumed celebrants also often drink 
to excess and hit each other with ropes.  I’m not sure how this 
prepares them for the rigors of Lent, but it seems to make sense 
to them. 

Like others parts of Louisiana, Acadiana offers spectacular na-

 

Reisetips 
Skrevet av: Jerry Jessnes 
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Lett Sudoku 

Skrevet av: Arnfinn Eng 

ture, with many places to hike, birdwatch, and fish. The Creole 
Nature Trail, which can be easily accessed from I-10 at many 
points, is a great place for these activities.  The tropical gardens 
of Avery Island near New Iberia are world famous and well 
worth a visit.  

Even if you are not planning a trip to New Orleans, Louisiana’s 
Acadiana is only two hours away from Houston, so it is close 
enough for a weekend jaunt or even a day trip, and is well worth 
a visit, or maybe several. 

Pictures from: 
LARC's Acadian Village 
200 Greenleaf Drive 
Lafayette, LA 70506 
http://www.acadianvillage.org/ 

Den 19. august var 
sjømannskirka på 
bedriftsbesøk på Co-
nocoPhillips. 18 norsk 
ansatte/ ektefeller 
møtte opp til et veldig 
hyggelig treff med 
god tid til prat og 
mingling. Kirka stilte 
selvfølgelig med vaf-
ler, rømme og sylte-
tøy. Her er Karin i 
aksjon med presenta-
sjon av høstens pro-
gram på kirka. Øns-
ker din bedrift at vi 
stikker innom og hil-
ser på? Ta kontakt 
med sjømannsprest 
Arnfinn Eng - vi kom-
mer gjerne!! 

ConocoPhillips  

Bedrift 

4 8 7  6 5    

9     8 2 5  

1  5  3 9 4   

7       8  

  8  4  3   

       1 9 

   6    4  

6   5   7  3 

8  4  9     
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ton på norsk.  

Opplev Texas 

Det er mange gode websider med informasjon om Houston, 
Katy, Woodlands, Spring og andre, inkl. gode aktivitetskalendre 
fra dag til dag over aktiviteter. Selv med gode websider er det en 
god investering å legge et besøk til Houston Visitor Center, 1300 
Avenida de las Americas, midt i sentrum av Houston. 

De fleste som flytter til et nytt sted får raskt besøk av familie og 
venner, og da forventes det plutselig at du som bor der skal vite 
«alt». Det finnes mye fint informasjonsmateriell, inkludert en 
fin guide som heter RELOCATE to HOUSTON. Mye nyttig fakta 
informasjon og linker! Det gir deg en god start på oppholdet å 
kunne velge og vrake av alt som foregår i Houston og omegn. 

Ledsagere 

Alle får nye roller når de kommer til et nytt sted, og den største 
endringen er ofte for ledsager. Den som har flyttet med bedrif-
ten sin, har som regel allerede et fast holdepunkt i forbindelse 
med jobben. Barna får raskt nye venner via barnehage og skole, 
mens ledsager ofte kan bli litt «alene» til å begynne med. En del 
ledsagere søker arbeidstillatelse og starter på jobb, mens en del 
andre har yrker eller en privat situasjon som gjør at det ikke er 
naturlig å søke arbeid. Denne gruppen er stor, og det er derfor 
veldig viktig at de får et nettverk og tar del i frivillig arbeid, nye 
hobbyer, studier eller annet som gjør at hele familien får et best 
mulig opphold. Hvis en i familien ikke trives, er veien kort til 
mistrivsel. Det skjer altfor mye spennende i Texas til at noen 
skal oppleve at de ikke trives. Det finnes mange flinke og ener-
giske personer med initiativ. Det er flere faste møteplasser i 
både Katy og Woodlands for ledsagere. 

Kulturforståelse  

Hvem er jeg som kan uttale meg om kultursjokk, kulturforståel-
se og nye nettverk med største selvfølgelighet? 

Jeg jobber for Stavanger Chamber of Commerce.  Vi har i 10 år 
hatt et aktivt program i Stavanger for nye som flytter til Stav-
anger. Stavanger har innbyggere fra 180 land, og pr. august 
2015 ca. 2000 deltakere i expat-nettverket. Over tid erfarer man 
at det finnes ingen fasit for det å forstå andre kulturer, men at 
det meste går veldig bra hvis man tilnærmer seg en ny kultur 
med respekt som utgangspunkt for alt man skal gjøre både i ny 
jobb og privat.  

Kulturprogrammet er utviklet i samarbeid med bedriftene som 
har arbeidskraft fra utlandet, og de sender sine nye ansatte med 
familier på et «Welcome to Stavanger» program for at nye skal 
få en god og effektiv start på oppholdet; praktisk informasjon 
om regionen, kulturforståelse og nye roller. I tillegg er det fagli-
ge og sosiale arrangement på dag, kveld og helg både for ar-
beidstakere og ledsagere, med formål om en aktiv inkludering i 
lokal samfunnet. 

Et tilsvarende kulturprogram er under oppbygging i Houston.  

Ny i Houston 

 

Helt Texas 
Skrevet av: Inger Tone Ødegård 

Flytting til et nytt sted kan være overveldende i starten. Klima, 
kultur, ny jobb eller skole, nye roller og ikke minst forvent-
ninger til oppholdet. Først av alt:  Welcome to Texas!   The Lo-
ne Star State har veldig mye å by på, og denne artikkelen er en 
liten reise i oppstart av en ny tilværelse for å jobbe seg raskest 
mulig gjennom kultursjokket, og flytte fokus over til alt det 
spennende en ny tilværelse har å by på. 

 Kultursjokket 

Flytting i seg selv oppleves som ganske slitsomt for de fleste 
akkurat mens det står på, uansett om man bare flytter innen 
egen by. Når man legger til en porsjon ukjent kultur og et annet 
klima, kan lunta bli litt kortere enn vanlig hos både store og 
små.  Selv om du er vant til en hektisk hverdag hjemme fra 6.30 
– 23.00, men opplever at du er supertrøtt før ni på kvelden her i 
Texas, er det helt normalt i starten. Det er så mange inntrykk i 
begynnelsen at kroppen ber om mer hviletid for å ventilere.  
Trafikkbildet, klima, språk, etablering av et nytt hjem, mange 
nye navn og etikette på jobb og skole. Lettere frustrasjon er ikke 
uvanlig i starten. Det er normalt at man i den perioden sam-
menligner mye av det man gjør i forhold til hva man er vant til; 
priser på varer, hvor lang tid alt tar i praksis. Det fine er at det 
går over.   

Nye nettverk 

Etter noen måneder tenker du i dollar, hjemmet ser hjemmeko-
selig ut, du kjører med nytt Texas førerkort i trafikkmaskinene 
som om det var riksveien hjemme, jobb og skole tar form. Da 
kommer også kapasiteten til å etablere nye nettverk og benytte 
seg av hva Texas og USA har å by på. Nye vennskap dannes via 
jobb, barna på skolen og nye hobbyer. Ta initiativ selv –ikke 
forvent at andre skal be deg først! Inviter naboer, venner av 
barna med foreldre og kollegaer til kaffe & vafler eller annet 
som kan gi dem en liten smak av Norge! Da er muligheten stor 
for at de inviterer deg til sine «Texas-tradisjoner» når det er tid 
for Halloween, Thanksgiving etc. Familier med barn har et for-
trinn fordi barna er «døråpnere» inn i mange nye miljøer. Hvis 
man flytter singel eller som par uten barn, er det viktig å oppsø-
ke de etablerte miljøene i Houston som kan være starthjelp til 
nye nettverk, både i forhold til andre nordmenn og internasjo-
nale miljøer. Et ordtak heter «man må lære av andres feil, for 
man rekker ikke å gjøre alle selv». Erfaringsoverføring er viktig. 

Sjømannskirken og Norway House er meget viktige møteplas-
ser, både for privatpersoner og forretningsnettverk.  Norway 
House har flere aktører: The Royal Norwegian Consulate, Nor-
wegian American Chamber of Commerce (NACC), Innovation 
Norway, INTSOK og flere inkubatorkontorer. Aktørene her til-
byr jevnlige og viktige møteplasser. Hvis du ikke allerede står på 
deltakerlisten til Sjømannskirken eller Norway House, så ta 
kontakt og sørg for å få ditt navn og e-post på de ulike listene. I 
tillegg er det flere organisasjoner som blant annet Vennskaps-
byen Houston/ Galveston – Stavanger og SNORRE (Norwegian 
Society of Texas) som tilbyr sosiale og kulturelle aktiviteter. 
Nettsiden ISRID har laget en fin oversikt for etablering i Hous-
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Kulturforståelse er viktig for å lykkes både på jobb og privat på 
en ny destinasjon. Programmet utarbeides i samarbeid med 
NACC og Norway House. De samme organisasjonene vil kunne 
bistå og svare på spørsmål til amerikanere som skal flytte til 
Norge. Forberedelser til flytting og ny destinasjon er en viktig 
investering for bedriften. Ta gjerne kontakt hvis spørsmål om 
kulturkurs eller aktiviteter i Houston for nye nordmenn. Vi hå-
per å se mange nye ansikter i ulike arrangement fremover. På 
vegne av det etablerte norske miljøet i Houston ønsker vi alle et 
fantastisk opphold i Texas, og ser frem til å bli kjent med dere 
gjennom ulike aktiviteter.  

 

Gro tar med 
gjestene bl a 

til downtown Houston, og viser gjerne 
frem både utsikten fra Chase Tower i 
60 etasje, og tunnelsystemet under jorden. http://
downtownhouston.org/guidedetail/jpmorgan-chase-tower-
observation-deck/ 
http://downtownhouston.org/district/downtown-tunnels/  

Anna foreslår sykkeltur i 
Houstons mange parker 
og sentrum.  B-Cycle har 
stasjoner plassert mange 
steder i byen  
https://
houston.bcycle.com/    

Ingeborg 
kunne tenke 

seg sight-
seeing i 

Houston 
med 

segway 
(mange 

ulike turer) 

Ingeborg foran hoved-
inngangen til Houston 
Library.  Bibliotekkort 
er gratis, og de tilbyr et 
fantastisk utvalg av bø-
ker og arrangement. 
http://
houstonlibrary.org/  

Volleyball i Buffalo Bayou.  Det 
er mange fine parker i alle nabo-
lag, og en god møteplass for å 
treffe venner. Ta med en kjøle-
bag og ball, og inviter med nye 
bekjentskaper til å gjøre noe ak-
tivt sammen i nabolaget. http://
buffalobayoupark.org/home/  

Om bildene: 

Anna Tronstad og Ingeborg Collett er nye studenpraktikanter 
på generalkonsulatet fra juli.  Gro Neuman har bodd i Houston 
sammen med sin mann siden januar, og har allerede vært vert-
skap for flere besøkende fra Norge. Vi tok en rask fotoseanse for 
å vise noen eksempler på hyggelige aktiviteter for å bli kjent i 
byen. 

Tekst og foto: odegard@naeringsforeningen.no  

Nyttige linker for alle i Houston og omegn: 

Houston Information: 

http://www.infoplease.com/us-states/texas.html  
(Texas)  

www.chron.com (Houston Chronicle) 

http://www.visithoustontexas.com/  (Houston guide) 

http://www.houstontx.gov/abouthouston/relocation  
(City of Houston) 

www.houston.org/living/ (Greater Houston Partners-
hip) 

http://www.houstonnewcomerguides.com/  
(Relocation Guide) 

A Norwegian Network: 

https://www.sjomannskirken.no/houston  

http://www.norway.org/News_and_events/CG-
Houston-/Norway-House-Events/ 

http://www.nacchouston.org/  

http://www.intsok.com/Market-info/Markets/USA  

https://innovationnorwayhouston.wordpress.com/
about/innovation-norway-houston  

http://www.isrid.com/  (Flytte til Houston guide på 
norsk) 

http://hgsscs.org/ (Vennskapsbyen Houston/
Galveston- Stavanger – Kultur aktiviteter) 

https://www.norwegiansocietyoftexas.org/chapters/
snorre/  (Kultur aktiviteter) 

Norsk språk: 

http://www.globalskolen.no/web/  

http://www.norskskolen.com/  
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har et stenk av vindpust i seg og 
den varme føn-vinden varmer 
kropp og sjel. 

For egen del er det minnene fra 
sene handleturer til Kroger i 
denne varmen som slår sterkest 
inn. Å komme ut fra en AC-kald 
butikk og ut i mørket på parke-
ringsplassen, og bli møtt av var-
me! Det er et deilig Houston-
minne for meg. Og så klart det å 
slippe flere år med små barn 
som trassig skal ha på flere lag 
med klær og ut i vinter, blåst og 
regn. Det var så uendelig mye 
enklere med flip-flops og shorts! 

Spor 3 

Før sommeren 2015 var våre 
barn godt forberedt på at det ikke nødvendigvis ble så bra å 
komme tilbake til Houston som de forventet. Vi fortalte at nabo-
ene de kjente fra sjømannskirken hadde flyttet. De som bor der 
nå var på ferie. Altså ingen lekekamerater en kort løpetur unna. 
De visste også at de kanskje ikke husket så mye av engelsken, og 
at det ikke var sikkert vi fikk kontakt med alle barna de en gang 
var klassekamerater med. 

Etter tre dager dro vi innom både barnehage og skole. Og så 
skjer det magiske igjen. Jeg står bare og ser på hvordan barna 

 Familien Fallegård består av Alfred 10 år, Thea 
åtte år, Fredrik og Ingvild, begge 42. De bodde i 
Houston fra 2009-2013. Ingvild var sjømannsprest 
og daglig leder, Fredrik var diakonal medarbeider 
og hadde mye med båtbesøk, internett og barn og 
unge å gjøre. Familien bor nå i Gøteborg. Fredrik 
arbeider med trampoliner og salg rettet mot det 
norske markedet, mens Ingvild er sykehusprest på 
Sahlgrenska Universitetssykehus. Sommeren 2015 
var de tilbake på sjømannskirken og her er noen 
tanker etter sommerens opphold. 

Nasjonalfølelse 

Uken før 17. mai 2015. Med barn som har bodd i tre 
ulike land på få år er det så som så med nasjonalfø-
lelsen. Som god nordmann satt jeg derfor med Thea 
og googlet meg fram til vakre versjoner av "Ja, vi 
elsker". Sissel Kyrkjebø i hvit bergensbunad sang i 
den norske fjellheimen og tonene klang langt inn i 
vår svenske stue. Men Theas tålmodighet rakk ikke 
en gang gjennom første vers! Hun ville høre den 
svenske nasjonalsangen... Ja, ja, tenkte jeg og fant 
fram til "Du gamla, du fria". Men heller ikke disse 
tonene fikk fram noen nasjonalfølelse i Thea. Det 
var først da vi fant fram til "The Star-Sprangled Ban-
ner" at Thea så på meg og sa: "Nå får jeg tårer i øy-
nene!" 

Sånn er det med den saken. Fire år i Texas har så absolutt satt 
sine spor. Du kan ha så mye norsk pass og svensk skolehverdag 
du bare vil, men hjertet det ligger i Texas. Som forelder og uten-
landsboende blir man jo nysgjerrig - «Hva er det som setter 
spor i unge barnesinn?» Hvordan er det for barn å flytte, lære 
seg nye språk og så ta farvel igjen? I sommer har jeg gjort meg 
noen refleksjoner om dette. 

Spor 1  

Da tonene fra den amerikanske nasjonalsangen så pompøst tøt 
ut av pc-høyttalerne, tror jeg Thea følelsesmessig var direkte 
tilbake på Rodeo i Houston. Hun befant seg plutselig oppe un-
der taket i Reliant Stadion, med god utsikt ned til støvet, og så 
den unge damen høyt til hest med det amerikanske flagget hevet 
med strake armer. Hun kjente nok smaken av popcorn og cotton 
candy og kjente forventningen til showet som snart skulle be-
gynne. Og jeg vet at dette er et av hennes kjæreste barndoms-
minner. 

Spor 2  

Også er det varmen! Vi var litt vågale og flyttet hjem til Skandi-
navia siste uken i november, etter fire år i Texas. Det gikk bare 
tre uker før spørsmålet kom: "Er det lenge til sommeren?" Og 
jeg måtte bare svare ærlig: "Ja, det er det". 

Den intense Houston-varmen er for mine barn en del av den 
gyldne barndomsdrømmen. Særlig de dagene da sommerdagene 

 
Texas setter spor 

 

Tibakeblikk 

Skrevet av: ingvild Fallegård 

Gjensynsglede og badeglede med skolevenner fra First Baptist 
Christian Academy 

Thea januar 2014 "Er det lenge til som-
meren?" 
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godt å komme tilbake og oppleve at Houston «bare» ligger en 
lang flytur unna og at vennskap består, tross avstand og tid. 

Sjømannskirken er heldig! 

Ja, det tenkte jeg mange ganger da vi bodde i Houston. Gode, 
brennende og engasjerte kollegaer kom og gikk, både i Texas og 
på de andre sjømannskirkene rundt oss. Ofte tenkte jeg: 
"Stakkars den som kommer etter ham eller henne!" Men så kom 
det nye fantastiske mennesker flygende over dammen og satte 
egne spor i sin nye hverdag. Noen ganger har jeg fundert over 
hvor sjømannskirken plukker alle sine gode medarbeidere fra? 

Med en gjennomsnittstid ute pr. ansatt som reiser ut på tre år, 
er sjømannskirken en arbeidsplass med svært stort gjennom-
trekk. Dette er en utfordring, både økonomisk for organisasjo-
nen, for fastboende som har sin hverdag nært knyttet til kirkens 
arbeid, samt for arbeidet, kontinuiteten og utvikling på kirkene 
rundt omkring i verden.   

 

Utfordring nr 1 

Det koster penger å sende ansatte med familier til sin nye ar-
beidsplass. Selv om sjømannskirkens ansatte må velge billigste 
og mest hensiktsmessige reisevei, så koster det penger. Forsik-
ringer, flybilletter, visum, flyttelass, skolepenger, helseutgifter 
og så klart lønn! Personalkostnader er sjømannskirkens største 
utgiftspost, og det selv om sjømannskirkens ansatte ikke er de 
med fetest lønningsposer. 

Men sjømannskirkens gevinst med at ansatte rundt omkring i 
verden stadig vekk byttes ut, den gevinsten er uendelig stor. For 
som arbeidsplass får ikke sjømannskirken ansatte som blir sit-
tende fast i stillinger. De får stadig ny energi, nye øyne, ny iver 
og motivasjon seilende over hav og dammer. Jeg tror det er den 
stadige utbyttingen av arbeidskraft på organisasjonens 32 kirker 
som gjør at organisasjonen er så i takt med tiden som den fak-
tisk her, selv med en 150 år lang historie. Historien skal aldri 
binde oss, men alltid være grunnlaget vi skal stå på og bygge 
videre på. 

blir tatt imot som "helter fra en svunnen tid", og jeg ser skinnet i 
øynene. Det jeg som nøktern nordmann alltid syntes var litt 
voldsomt, den amerikanske feminine "hviningen" og de store 
ordene, jeg SER at det er mine barns hjertespråk, og de ser ikke 
noe overdrevet, ingenting svulstig bak de varme omfavnelsene 
av lærere de en gang traff hver dag. 

Takket være Facebook var det enkelt å få kontakt med tidligere 
klassekamerater og deres foreldre. Språket løsnet og vennskape-
ne ble fornyet gjennom play-dates med hopping og bading, 
snacks og BBQ. 

Den amerikanske varmen i Houston har mange dybder og lag. 
Slik setter spor. 

Spor 4 

At barna ved å vokse opp på sjømannskirken har fått en verdi-
full ballast i livet, det visste jeg nok allerede da vi bodde her. 
Men andre ting skygget jo litt over. Det var mange helger med 
lørdags- og søndagsjobbing, og jeg tenkte mange ganger på 
hvordan det påvirket 
barna mine. Det kunne 
bli lange timer også for 
den voksne som hadde 
barna alene hele helgen, 
mens mor var på jobb. 

Det rare er at barna ikke 
har noen minner av dette 
nå. De har ingen opple-
velse av kjedelige dager 
mens mamma var på 
jobb. (Det sier jo så klart 
veldig mye om pappaen!)  
Det som heller er fakta 
er at de er stolte sjø-
mannskirke-unger med 
en stor kjærlighet til kir-
ken sin og organisasjo-
nen som en gang sendte 
oss ut. 

Tidligere personalsjef i 
Sjømannskirken, Hege Feet-Askvik, sa det til meg en gang: "Det 
er gøy å sitte på jobbintervju når søkeren er datter eller sønn av 
en tidligere sjømannskirke-arbeider. Nå vil neste generasjon 
ut." 

Så vi får se hvor de ender, disse små. Et eller annet utland tror 
jeg nok det blir. Som forelder vurderer man jo risikoen ved å 
flytte utenlands, vi spør oss: «Hva vil være best for barna?» Det 
var jo vondt å gå gjennom de første ukene og månedene med 
tilvenning i ny hverdag, nytt språk, ny barnehage. Men i ettertid 
sier Alfred: «Jeg vil lære flere språk. Men jeg vil lære dem slik 
jeg lærte engelsk, med å leke og å herme.»  Våre barn vet at ver-
den er større enn Göteborg, større enn Sverige og Europa. Det 
er jeg stolt over, og barnas perspektiv på saken avsløres av 
spørsmålet jeg fikk i sommer: «Mener du at vi skal bo i det sam-
me huset vi gjør nå helt til vi flytter hjemmefra?» Tydelig at for 
våre barn er det en merkelig tanke! 

Nei, jeg klarer ikke å tenke annerledes enn at for oss som familie 
var det en berikelse å leve noen år i et annet land. Og det var 

Båtbesøk på Edda Fjord som lå til kai i Galveston var et høydepunkt i sommer. For Ingvild var det 
gjensyn med båt og sjøfolk som huset henne i flere dager etter en beredskapssak i Mexico-gulfen høs-
ten 2013. For Fredrik var det gjensyn med sjøfolk han tilbrakte dager og flytimer med på veg hjem 
etter en omtumlende opplevelse på liv og død. For barna ble det et eventyr og et innblikk i en helt ny 
teknisk, vidunderlig verden! Takk til kaptein Håvard Melvær og mannskapet på Edda Fjord. 
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Utfordring nr 2 

Fastboende som stadig vekk må forholde seg til nye ansatte. 
Dette hadde jeg ikke selv ofret en eneste tanke før intervju og 
ansettelse var i boks. Mitt utgangspunkt var at vår familie tok et 
gigant-steg: Leide ut et vakkert hus, sa opp jobber og alle kjente 
hverdagsrutiner og la ut på "Vårt største eventyr". Vi reiste med 
100% motivasjon, glede og spenning i bagasjen. 

Det var en tidligere veteran i sjømannskirken som gjorde meg 
oppmerksom på tematikken. Han sa: "Det første året du er der 
bruker de (faste gjester og sjømannskirkens venner) til å savne 
forgjengeren din. Det andre året bruker de til å bli kjent med 
deg. Når du så reiser, så er det deg de savner." Vi kan si det sånn 
at etter kort tid i Houston, forstod jeg hvor uendelig rett han 
hadde. Og jeg forstod at det som var "Vårt største eventyr" for 
andre bare var et kort øyeblikk i deres lange relasjon til sjø-
mannskirken. 

Vi reiste ut med ønske og motivasjon om å gjøre en god jobb og 
å realisere sjømannskirkens visjoner og verdier inn i hverdagen 
blant nordmenn i Houston, slik vi opplevde behov og ønsker 
der. 

Det ble noen endringer ganske raskt. Det tok tid å innse at alle 
forandringer, små som store, førte til følelsesmessige påkjen-
ninger for andre. Så interessert ble jeg i dette fenomenet at jeg 
etter fire år som sjømannsprest i 
Houston satt meg på student-stolen 
igjen og avla eksamen i organisasjons-
psykologi. Og det ble balsam for sje-
len. Det ble både veiledning, bearbei-
ding og ny innsikt og lærdom på sam-
me tid. For jeg hadde en del opplevel-
ser å bearbeide etter Houston. 

Men en ting vet jeg; uten ansatte, styre 
og gjester som våger endring, så stiv-
ner sjømannskirken utrolig fort i et 
fastlåst mønster. Og da blir ikke histo-
rien en styrke å stå på, men en henge-
myr vi blir sittende fast i. Derfor er jeg 
i dag uendelig glad for og stolt over 
hver sjømannskirke verden over som 
evner å se organisasjonens utfordring-
er med stadig nye, friske øyne. Det er 
nyttig. Det er verdifullt og det er helt 
avgjørende for sjømannskirkens utvikling og framtid. 

Utfordring nr 3  

Det daglige livet ved sjømannskirkene rundt omkring i verden 
går sin faste gang, år etter år, ansatt etter ansatt. Noe står skre-
vet i stein; "Vi feirer alltid 17. mai på sjømannskirken" (selv om 
noen altså våger å endre dato... (!) :-) ). Mens andre ting legges 
ned og nye ting starter. For 20 år siden var det vel ikke mange 
sjømannskirker som hadde Lys Våken eller babysang, men barn 
og unge har alltid vært velkommen på kirkene. 

Nå er det færre sjøfolk som 
besøker kirkene. Jeg har 
hørt mange historier om 
sene kvelder da kirka var 
full av sjøfolk på perm. Det 
var biljard og telefoner 
hjem, over leseværelset lå 
røyken tett og kirka var The 
Place - det var der man 
møttes! Men selv opplevde 
jeg aldri dette. Det hører 
historien til. Det er virkelig-
heten vi må våge å se i hvit-
øyet. Vi kan gjerne savne 
det, lengte tilbake og ønske 
ting var som det alltid har 
vært. Nostalgi heter det. 
Men vi må aldri slutte å lete 
etter hva slags måte vi skal 
være sjømannskirke på i 
dag. 

Verden endres stadig raske-
re. Jeg klarer ikke å henge 
med. Teknikk og koder, TV 
on demand og aviser online med betalingsmulighet. Det er nor-

malt å kjenne på både sorg og hjelpe-
løshet i møte med forandring. Livet 
utenlands inneholder mange forand-
ringer, men jeg kan love dere at det 
samme gjelder livet «her hjemme». 

Hvordan forholde seg til alle som flyt-
ter og alt som forandres? 

Det var Belinda Klovning som lærte 
meg noe om det. Det handler om fo-
kus. Etter 14 år som expat i Katy har 
Belinda opplevd mange som flytter til 
og fra hverdagen her. Da handler det 
om å ta et valg. Du kan velge å beskyt-
te deg selv mot alle fremtidige avskje-
der og følelser av sorg og savn. Eller 
du kan velge å tenke i takknemlighet 
på alle "øyeblikksvennskap" du fikk. 
Alle gode stunder, alle delte tårer, 

latter og smil som varte de månedene eller årene dere fikk sam-
men. For alle som en er vi avhengig av å få venner der vi bor. 
Om vi så bor her for bare noen måneder, i flere år eller for alltid. 
Alene er ingen av oss sterke. 

Så til slutt: En stort takk til hver og en vi møtte igjen! Til alle vi 
møtte for første gang! Og til alle vi i denne omgang ikke fikk 
treffe. En ekstra varm tanke går til nye og nåværende ansatte 
ved kirken her. Til dere alle: Gud velsigne hverdag og fest - i 
Houston er det mye av begge deler! 

Familien Fallegård: litt tid til turisme ble det 
også. Her i toppen av Chase Tower. 

Belinda Klovning i Katy "Et 
forbilde på en utholdende og 
god venn i utlandet" i følge 
Ingvild. 

 

Tibakeblikk 
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I Houston finns det over 140 norske bedrifter eller firmaer 
med norske ansatte eller eieforhold. Fra Sjømannskirkens 
verdidokument: ”Vi tror at behovet for tilhørighet er viktig i 
en tid da globaliseringen er økende. Derfor ønsker sjø-
mannskirken å være et kirkelig, kulturelt og sosialt møtested 
for alle nordmenn i utlandet.” (Fra Sjømannskirkens verdi-
dokument.)  

Sjømannskirken har en 24-timers beredskapstelefon i Norge, 
der du alltid får en å snakke med, + 47 95 11 91 81. ”Vi tror at 
landsmenn i utlendighet kjenner på behov for trygghet. Der-
for ønsker Sjømannskirken å være en ressurs i krise og be-
redskapstjeneste, nettverksbygging og relasjonsrådgivning.” 
Ta kontakt med sjømannskirken hvis du trenger hjelp eller 
støtte i små eller store hendelser i livet utenlands.  

Sjømannskirken i Houston har inngått lokale samarbeidsav-
taler med Framo, Kongsberg Maritime, Open IT,  Statoil og 
Jotun. Med en avtalt sum pr år, støtter  bedriftene på denne 
måten sjømannskirkens arbeid i Houston. Slike avtaler er en 
viktig inntektskilde og finnes både sentralt i Norge og i Lon-
don, Singapore og Dubai. Hele 2/3 av organisasjonens totale 

utgifter kommer fra innsamlede midler. Næringslivet i Hous-
ton kan også støtte arbeidet ved å annonsere i Texas Nytt, 
være sponsor på ulike arrangementer, donere gaver eller ved 
å delta på Golfturneringen.  

Enhver støtte til Sjømannskirken tas i mot med stor takk!  

Dersom din bedrift vurderer å inngå en lokal avtale er det fint 
om du tar kontakt med Sjømannskirken på epost, hous-
ton@sjomannskirken.no for å avtale møte.  

Fra Norge tilbyr Sjømannskirken ulike kurs som kan være 
aktuelt for bedrifter i Houston:  

Utreisekurset 1-2-3 - et kurs som bl.a. tar opp utfordringer 
med pendler- og utestasjoneringstilværelsen. 

PIO-kurs "Pår ør en de - informasjon - omsorg" - et kurs i å 
møte pårørende og etterlatte i en ulykkessituasjon. 

Kurs i medietrening - budskapsformidling i krisesituasjo-
ner.             

www.sjomannskirken.no/kurs                                                  

Lokale samarbeidsavtaler 

Løsninger på sudoku fra nr. 
2-2015 

Vanskelig Sudoku  Lett 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 

Arnfinn Eng, aen@sjomannskirken.no  

 

Partnership 

Ny Sudoku 
Vanskelig Sudoku 

  4     6   

    7 5  3  

1 5 3       

4   9  3    

6   1   4 2  

9         

   3  9 1  8 

  9   4 5   

     2    

7 9 3 5 1 8 6 4 2 

1 2 4 6 3 7 8 5 9 

6 5 8 4 2 9 1 3 7 

8 3 1 9 5 4 2 7 6 

4 7 5 2 8 6 9 1 3 

9 6 2 1 7 3 4 8 5 

3 4 9 7 6 1 5 2 8 

2 8 6 3 4 5 7 9 1 

5 1 7 8 9 2 3 6 4 

8 3 1 7 4 5 2 9 6 

4 2 5 6 9 1 7 3 8 

9 6 7 3 2 8 5 1 4 

1 9 6 8 7 4 3 5 2 

3 4 2 9 5 6 1 8 7 

7 5 8 2 1 3 6 4 9 

6 8 4 5 3 2 9 7 1 

5 1 9 4 6 7 8 2 3 

2 7 3 1 8 9 4 6 5 
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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. 

Mobile: +1 832 497 7784 

Web: www.glefjell.com 

Blog: http://glefjell.squarespace.com 

Facebook: www.facebook.com/silje.glefjell  

Familie- og barnefotografering 

 

Her er  

det ledig  

annonseplass! 

Norskskolen er et unikt gratis nettbasert undervisningstilbud 
for norske barn bosatt i utlandet. Skolen gir kompletterende 
nettundervisning godkjent av norsk myndigheter.  
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  Viktige kontakter i Houston 

Swedish American Chamber of Com-
merce 

Jorunn Asker 

Telefon:  ................................... 713 303 8151 

E-post:  ............. jorunn.a.asker@gmail.com  

Webside: ............................ www.sacctx.com 

 

SWEA Houston 

E-post .............. sweahouston@hotmail.com 

Webside: ................ www.swea.org/Houston 

 

The Swedish Club of Houston 

Kontakt: Erich Wolz  

Telefon:  .................................. 713 283 8044 

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

Webside: .................... www.swedishclub.org 

 

Nordic Women’s Cultural Club of  

Texas 

Yvonne Carver 

Telefon:  .................................   281 827 3362 

E-post:  ...................... ymcanor@gmail.com 

 

Scandinavian Club 

Elaine Finstad 

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

 

NORGE—USA 

Norwegian Society of Texas 

Snorre Chapter 

Belinda Klovning 

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

 

Houston/Galveston - Stavanger 

Sister City Society 

Jennifer Sickman  .................. 713 504 0380 

E-post:  ......... jennifer.sickman@gmail.com 

 ..... stavangerdayshouston2016@gmail.com 

  

SJØMANNSKIRKEN 

 Kirkerådet 

Ta kontakt med Sjømannskirken 
Telefon: ................................... 281 998 8366 
 
Onsdagsforum 

Ta kontakt med Sjømannskirken 

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

E-post: .......... houston@sjomannskirken.no 
 
LUNSJKLUBBER i Katy   

Kjersti Gjuvsland 

E-post ..........kjersti.s.gjuvsland@gmail.com 

Martha Bjelland 

E-post ........................ martha@bjelland.info 

Rikke Flaaten 

E-post ................ rikkeflaaten@hotmail.com 

Frøydis Hatvik 
E-post .............................. fhatvik@yahoo.no 
 

Håndarbeidsgruppe i Katy 

Siren Olsen 

E-post .................. sirenolsen65@gmail.com 

 

Norske kvinner i Woodlands 

Anne Sofie Olsen 

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

 

Gåtur- og kafégruppe i Eldridge 

Gerd Juel Homstvedt  

E-post:  ......................... gejhom@gmail.com 

 

 

 

Hjemmeside med nyttige tips: 

www.isrid.com 

 

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 

Webside: ......... www.innovationnorway.no 

  

INTSOK: (Suite 200) 

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

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

 

 

 

SKANDINAVIA 

Consulate General of Sweden  

3730 Kirby Drive, Suite 805 

Houston, TX 77098 

Telefon:  .................................... 713 953 1417 

E-post:  ... houston@consulateofsweden.org 

  

Royal Danish Consulate 

320 Westcott, suite 106  

Houston, TX 77007  

Telefon:  ................................... 713 622 9018 

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