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I dette nummeret av Texas Nytt setter vi fokus på fattigdom. 
Fattigdom er en global utfordring, hvor de svimlende forskjelle-
ne i levevilkår mellom rike og fattige land i verden driver millio-
ner av mennesker på flukt – i et desperat håp om at det kanskje 
ligger en bedre og tryggere fremtid og venter bare de klarer å 
krysse grensene og barrikadene som vi bygger rundt vår vel-
stand og trygghet.  

Men fattigdom er også en lokal utfordring – både i Norge og i 
USA. Her i vårt nabolag rundt Sjømannskirken er fattigdommen 
stedvis synlig. Rett ned i gata fra kirken ligger trailerhomes på 
rekke og rad – hvor fattigdommen er synlig til stede. Og vi vet at 
både Pasadena og Houston dessverre kommer dårlig ut på sta-
tistikken over det fattige USA. Dette kan du lese mer om i Øy-
stein Brauts gode artikkel på side 6.  

Hva vil det si å være fattig? Det finnes mange definisjoner på 
fattigdom, og de vil variere fra land til land og fra samfunn til 
samfunn. Men felles for de alle tror jeg vi kan si at det å være 
fattig er å bli definert som utenfor. Hvis du er fattig, er du defi-
nert utenfor det gode selskap. Du 
har ingen valgmuligheter, og har 
ikke mulighet til å delta i samfun-
net på lik linje med andre – ganske 
enkelt fordi det å delta krever en 
viss personlig økonomi, og der når 
ikke den fattige opp. Det er også 
slik at fattigdommen ofte er synlig 
– vi kan se hvem som er fattige. De 
skiller seg ut på grunn av klesstil, 
kanskje de er uflidde, har dårlig 
hygiene, kjører gamle og nedslitte 
biler og har en dårlig og usunn livs-
stil. Igjen – de defineres som uten-
for. De er ikke en av oss, de skiller 
seg ut.  

Men fremfor alt tenker jeg at fattigdom er svært ydmykende. 
Kan du forestille deg hvor ydmykende det må være å ikke være i 
stand til å gi din egen familie nok mat eller klær, ikke kunne 
sende barna på skole, ikke ha noen lege å gå til når de blir syke, 
ikke ha noe jord å dyrke på eller jobb å gå til, ikke adgang til lån 
eller kreditt – kort sagt ingen framtidsutsikter? Du står der med 
lua i hånda – eller kanskje bokstavelig talt på bakken foran deg 
og tigger om penger - og er prisgitt andres godhet og barmhjer-
tighet.  

Men vent litt – er det riktig dette da? Se på disse to begrepene 
som jeg har sagt beskriver det å være fattig: utenfor og ydmy-
kende. Det er begge relasjonsbegreper. Man er ikke utenfor hvis 
ikke det finnes et innenfor. Og ingen ydmykes hvis det ikke skjer 
i forhold til noen som hever seg over deg. Fattigdom utfordrer 
vårt menneskesyn. Det er et ufravikelig prinsipp i vårt samfunn 
at hvert menneske har en uendelig verdi, og at alle er like mye 
verdt. Med mindre man velger det selv, er det ingen som trenger 
å være utenfor hvis det ikke er en gruppe som støter vedkom-
mende ut. Og tilsvarende er det ingen som trenger å ydmykes 

Fattigdom 

 
Tanker i 

tiden 

Skrevet av: Arnfinn Eng 

hvis ikke det er noen som 
ser ned på deg. Det hand-
ler om verdighet og like-
verd. Et menneske er like 
mye verdt som deg selv 
om det er fattig og du er 
rik. Så enkelt er det – og 
selvfølgelig vet vi det. 
Men likevel støter vi 
mennesker ut av vårt gode fellesskap fordi de er fattige, og vi ser 
ned på dem som sitter der med tiggerkoppen.  

Den fattiges problem er altså ikke bare det at han ikke har peng-
er. Hans problem er også oss og våre holdninger. Som mennes-
ker har vi alle behov for å bli sett og anerkjent. Les om Norma 
Sigger i Øysteins artikkel. Hun er fattig – men gjennom arbeidet 
til Society of St. Stephen blir hun både sett og anerkjent – og får 
dermed verdighet som menneske. Hun er ikke først og fremst 
fattig – hun er Norma, noens venn, mor, ektefelle – en av oss. 

Hun er ikke utenfor. Hun er ikke 
lavere enn oss.  

Å hjelpe mennesker ut av fattigdom 
handler altså ikke bare om å gi dem 
økonomisk hjelp – det handler om å 
gi dem verdigheten tilbake. Å inklu-
dere dem i våre fellesskap, å ta den 
som sitter med tiggerkoppen i hån-
den og se ham i øynene – han er et 
medmenneske, like uendelig verdifull 
som deg selv.  

Vi går inn i en høytid som i moderne 
tid har utviklet seg til å bli en kjøpe-
fest uten sidestykke i historien. I ju-

len tar vi oss råd til det lille ekstra og vel så det – ingen ting skal 
spares på. Vi har god mat og drikke på bordet hver dag, og hau-
gen med gaver under juletreet på julaften tar fort et par timer å 
arbeide seg gjennom - jeg snakker av erfaring. Vi gjør det fordi 
vi har råd til det. Nordmenn har generelt sett veldig god økono-
mi, og vi lever på toppen av verdens velferdspyramide. Og vi 
skal ikke ha dårlig samvittighet for det – det er ikke derfor jeg 
skriver dette. Julen er en tid for glede, fellesskap og høytid – la 
oss ta vare på dette, senk skuldrene, kos dere og nyt dagene!  

Men samtidig vil jeg gi dere alle en utfordring: gi en rundhåndet 
gave til noen som jobber for å bekjempe fattigdom – enten det 
er her i Houston eller i andre deler av verden. Ikke vær deg selv 
nok nå i julen! Gi gjerne din gave til våre venner i Society of St. 
Stephen – de gjør en fantastisk innsats for mange fattige her i 
Pasadena, og deres hjelp gjør livet lettere for mange. En sjekk 
kan sendes til First United Methodist Church Pasadena, 1062 
Fairmont Pkwy, Pasadena, TX 77504. Merk gaven med Society 
of St. Stephen.  

Vi i staben på Sjømannskirken ønsker dere alle en velsignet ad-
ventstid og en riktig god og fredfull julehøytid! 
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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! 

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  
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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 2016’. 

Bankkonto i Norge:  Sparebanken Pluss: 

 3000.19.93840 

Neste nummer trykkes i januar/februar 2016. 

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.  

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

Ansvarlig redaktør: Arnfinn Eng 

I d
e

tte
 n

u
m

m
e

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

Redaktør for dette nummer: Terje Odden. 

Forside: Foto Morten Opedal 

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 

Morten Nygård 
Vikar 
 

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

Gerd Lie Nygård 
Vikar 
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O, store Gud  

Min salme 

Opp igjennom årene har jeg blitt glad i mange salmer både på 
norsk og engelsk. Hjemme lærte jeg de kjente og kjære salmene 
på barneskolen, i kirken og i tenåringskor i Sandefjord. Senere 
som gift, har jeg lært mange andre engelske og amerikanske 
salmer. 

Da Richard og jeg skulle gifte oss, foreslo presten at vi skulle 
velge en salme vi begge var glade i. Etter en kort diskusjon ble vi 
enige om at O, store Gud/How Great Thou Art var en salme vi 
begge likte. Vi fikk også velge den i barnedåpen til vår eldste 
datter, så den har fått en spesiell plass i hjertene våre. Selv om 
teksten er noe forskjellig på norsk og engelsk, er refrenget det 
samme. Vi kan prise Gud for hans skaperverk og mektighet.  

Den originale svenske teksten ble skrevet av en prest like etter 
at han hadde opplevd tordenvær på vei hjem fra kirken. Vi har 
bodd i sørstatene i de fleste årene av vårt ekteskap, og har fått 
erfare naturens krefter i tordenvær og orkaner. To ganger har vi 
evakuert fra en orkan uten å vite hva som kom til å vente oss 
når vi kom hjem; Andrew i 1992 og Rita i 2005. Da orkanen Ike 
kom i 2008 valgte vi å bli hjemme, og hadde ikke strøm i elleve 
hete dager. Det er noe vi ikke så lett glemmer, men vi har fått 
erfare at Gud er med oss der vi er og hjelper oss gjennom våre 
små og store utfordringer.  

I den siste strofen i den norske versjonen synger vi «skaren hvit 
som sne.» Snø er verken nevnt i den originale svenske eller den 
engelske versjonen, men kanskje er den inkludert i den norske 
fordi det er noe som appellerer til nordmenn?  

O, store Gud 
 
O store Gud, når jeg i undring aner, 
hva du har skapt i verden ved ditt ord. 
Ser universet med de mange baner, 
og vet alt liv oppholdes ved ditt bord; 
 
:/: Da bryter lovsang ifra sjelen ut, 
O store Gud, o store Gud! :/: 
 
Når jeg i skriften ser de mange under, 
som Gud har gjort fra første Adams tid. 
Og ser hvor trofast Herren alle stunder 
har ført sitt folk igjennom livets strid. 
Refr. 
 
Når jeg så vet at Kristus lot seg føde, 
Ja, at han gikk omkring og gjorde vel. 
Inntil han sonet verdens synd og døde, 
og oppsto for å frelse hver en sjel: 
Refr. 
 
Når så til slutt hvert tidens slør må falle, 
og troens mål er nådd, så jeg får se. 
Vil evighetens klokker sjelen kalle 
for tronen mellom skaren hvit som sne: 
 
:/: Da bryter lovsang ifra sjelen ut, 
Takk, store Gud, takk, store Gud :/: 

Denne salmen er ikke en julesang, men den er en kronologisk 
gjengivelse av Bibelen fra skapelsen gjennom Jesu fødsel og til 
himmelen. Den inkluderer derfor også julebudskapet. Og på 
julaften kan vi alle oppleve det store i det lille – Jesusbarnet i 
krybben. 

Jeg vokste opp i Sandefjord, og traff min mann, Richard, da jeg 
var au-pair i Washington D.C. Richard har svenske aner, men 
vokste opp i Louisiana. Vi giftet oss, bodde ni år i New Orleans 
og så fire år i Drammen. I Drammen fikk vi døtrene våre, Ruby 
og Nelle. I 2001 kom vi til Houston og har bodd her siden.  

Richard var i militærtjeneste i US Coast Guard da vi traff hver-
andre, og har siden jobbet innen shipping og olje, og jobber nå 
for Seadrill. Jeg har jobbet mye med frivillig barne- og ung-
domsarbeid, norskundervisning og jobber nå for Norskskolen. 
Ruby tar utdanning innen rettsmedisin på Sam Houston State 
University og Nelle går i 9. klasse på Kingwood High School.   

How great Thou art 
 
O Lord my God! When I in awesome wonder 
Consider all the works Thy hand hath made. 
I see the stars, I hear the rolling thunder, 
Thy power throughout the universe displayed. 
 
Refrain: 
:/: Then sings my soul, my Saviour God, to Thee; 
How great Thou art, how great Thou art! :/: 
 
When through the woods and forest glades I wander 
And hear the birds sing sweetly in the trees; 
When I look down from lofty mountain grandeur 
And hear the brook and feel the gentle breeze: 
Refrain 
 
And when I think that God, His Son not sparing, 
Sent Him to die, I scarce can take it in; 
That on the cross, my burden gladly bearing, 
He bled and died to take away my sin: 
Refrain 
 
When Christ shall come with shout of acclamation 
And take me home, what joy shall fill my heart! 
Then I shall bow in humble adoration, 
And there proclaim, my God, how great Thou art! 
Refrain 
 

Skrevet av: Ellen Haugen Liliedahl 
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Ferskenkake med kremostfyll 

 Fra  
Sjømanns-

kirkens 
kjøkken 

 

Skrevet av: Åse Marie Braut 

I skrivende stund har jeg omtrent 10 ukers erfaring med å være 
vertskap, aka husmor, her på Sjømannskirken i Houston. Det 
har vært uker fylt med mange forskjellige erfaringer.  Jeg har 
møtt mange flotte mennesker, kakket flere egg enn jeg har gjort 
i hele mitt liv og det er blitt helt vanlig å bake 14 brød på en 
gang.  

Før jeg flyttet hit til Houston, bodde jeg på Ålgård og jobbet på 
Nyfødt Intensiv i Stavanger.  Jeg hadde lite erfaring med å jobbe 
på kjøkken, og i alle fall ikke i storkjøkkennivå.  Jeg har hatt en 
bratt læringskurve og finner stadig ut hvordan det er mest prak-
tisk å gjøre mange oppgaver.  Hva er det egentlig som kan lages 
i store porsjoner og hva er best å lage litt om gangen av?  Disse 
kunnskapene stod ikke skrevet i læreboken til sykepleien.  Litt 
har jeg fått med meg hjemmefra, og har opptil flere ganger tatt 
en telefon til mamma for å få tips.  
Eller til pappa hvis det gjaldt hvor-
dan brød bakes.  Nå er de litt langt 
unna, så jeg prøver å klare meg 
selv.  Det gjør at jeg går litt på try-
net i blant, og bakte blant annet 10 
sukkerbrød som alle og enhver ble 
flate.  Nå, derimot blir de fine og 
flotte hver gang, og nå har jeg bakt 
over 30 til.  Så jammen tror jeg det 
skal gå bra dette.  Jeg trenger bare 
litt trening!  

Oppskriften jeg skal dele denne 
gangen var den første kaken jeg 
masseproduserte på kirken.  Vi 
hadde fått en kasse med ferskener, og jeg lagde da denne kaken.  

Ferskenkake med kremostfyll 

Kake 

120 g smør, romtemperatur 

120 g mykt lyst brunt sukker 

2 egg 

1/2 ts vaniljeekstrakt (eller vaniljesukker) 

140 g hvetemel 

1/2 ts bakepulver 

2-3 modne fersken, ca. 250 g 

 

Kremostfyll 

125 g kremost (Philadelphia ost) 

2 ss sukker 

1 ts vaniljeekstrakt (eller vaniljesukker) 

 

Forvarm ovnen til 340 °F/170 °C. Legg bakepapir i bunnen på 
en 20 x 20 cm form. 

Lag ostekre-
men først. 
Rør osten til 
den er myk, 
ha i sukker 
og vanilje. 
Rør til en 
slett krem. 
Skjær fruk-
ten i små 
biter, behold 
skallet på. 

Sett til side. 

Visp sammen hvetemel og bake-
pulver i en bakebolle, sett til side. 
Rør smør og sukker hvitt og porøst. 
Ha i eggene. Hell i vanilje. Så hve-
temelet i to omganger. 

Miks til en slett røre, men ikke rør 
for mye. Ha kakerøren i formen. 
Ha på ostekremen, legg på frukten 
og press dem litt ned. Bruk en kniv 
og bland ostekremen og frukten litt 
ned i kaken. Stek på midterste rille 

(jeg bruker varmluft) i ca. 35 minutter. La den avkjøles i for-
men.  

Kaken kan godt fryses, og hvis den varmes litt opp i ovnen før 
servering smaker den ekstra godt. Frukten kan også byttes ut 
med aprikoser eller plommer. 
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Det er tirsdag formiddag og jeg sitter på kontoret til pastor 
Emily Everett i First United Methodist Church (UMC). Kirken 
ligger rett nede på hjørnet av Young Street, noen hundre meter 
fra Sjømannskirken i Houston. Sammen med oss sitter Norma 
Sigger. Som 70% av de som bor i Pasadena er Norma opprin-
nelig latinamerikaner, men hun har bodd i Houston hele livet. 
De siste 5 årene har hun bodd i nabolaget til Sjømannskirken, i 
det vi i Norge vil kalle en kommunal bolig. Hun har vansker 
med å gå og er uføretrygdet. Norma er frivillig på UMC, og de 
oppgavene hun gjør der gir mening i hverdagen, men «det er 
mange ganger vanskelig å få endene til å møtes økonomisk. 
Jeg hadde ikke klart meg uten hjelp fra kirken,» sier hun. 

Forskjellenes land 

Det er mange måter å måle fattigdom på. Mange land opererer 
med en fattigdomsgrense. En fattigdomsgrense er relativ og vil 
være ulik fra land til land, da grensen tar utgangspunkt i hva 
som er «normalinntekt» i landet. I 2013 levde over 16% av ame-
rikanere under fattigdomsgrensen ifølge United States Census 
Bureau (tilsvarende Statistisk Sentralbyrå i Norge), og andelen 
er økende. Hvis en familie på 4 har samlet inntekt på under ca. 
$2000 pr. måned regnes de som fattige. For enslige er grensen 
drøye $950. Statistikken viser også store forskjeller når det gjel-
der bakgrunn, familiestørrelse og alder. Er du hvit, gift og over 
30 år har du statistisk sett høyere inntekt, enn hvis du er latin-
amerikaner eller afroamerikaner, aleneforsørger og under 30. 

Texas er en av statene med høyest andel som lever under fattig-
domsgrensen med 16, 2 % i 2014. Bare fire stater har høyere 
andel. I Houston er andelen 19,2%.  

Society of St. Stephen 

Norma forteller at hun har det godt for tiden. Mannen hennes 
har arbeid nå, men slik har det ikke alltid vært. Når mannen 

ikke er i arbeid lever de av 
hennes pensjon på ca. 
$800 pr. måned. $500 av 
disse går til husleie og 
strøm, så hun har enkelte 
måneder vært nedi bare 
$50 til mat. «Da spiser vi 
bare ramen (nudler) hele 
måneden. Mange i nabola-
get har det slik. Vi er helt 
avhengige av hjelp fra kir-
ken eller frivillige organisa-
sjoner for å klare oss. Livet 
blir veldig stressende og 
vanskelig når vi lever slik.»  

10% av det som kommer 
inn i kollekten på Sjø-
mannskirken gir vi videre 
til Society of St. Stephen. 
Denne organisasjonen dri-
ves av UMC, men alle som 

Fattigdom i Houston 

 

Hovedsak 
Skrevet av: Øystein Braut 

jobber der er 
frivillige slik som 
Norma. Society 
of St. Stephen 
hjelper folk med 
mat og penger til 
husleie og strøm. 
Menneskene 
som kommer for 
å få hjelp er både 
mennesker som 
er i jobb og men-
nesker som ikke 
er det. Pastor 
Emily Everett 
forteller at det er 
spesielt mange 
enslige forsørge-
re som sliter 
med å få endene 
til å møtes.  De 
har kanskje 3-4 
jobber, men har 
fortsatt for lite til å forsørge seg selv og barna. På Society of St. 
Stephen kan de komme og få en pose med basis matvarer en 
gang annenhver måned. Støtte til husleie eller strøm kan de få 
maks en gang per år. Emily sier at dette ikke er mye, men for 
noen er det akkurat det som skal til for å klare seg. «Et arbeid 
som dette er 
ekstremt vik-
tig for oss som 
kirke,» sier 
Emily. «Vi 
som kristne 
har et ansvar 
for å ta vare 
på de som er 
fattige og sår-
bare rundt 
oss. Mange 
mennesker tar 
kontakt med 
kirkene her i 
Pasadena 
fordi de har 
det vanskelig 
økonomisk. 
Society of St. 
Stephen gir 
oss mulighet 
til å organise-
re dette arbei-
det og gi flere 
hjelp. For oss 
er det også 

Norma Sigger og Ed Cullison ved Society of 
St. Stephen 

Associate pastor Emily Everett 

Norma Sigger 
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viktig at hele menigheten 
får være med å bidra i dette 
arbeidet på en eller annen 
måte, ikke bare vi som job-
ber her. De fattige angår 
oss alle.» 

Barnefattigdom og mat 

Barnefattigdom er også et 
stor problem i USA.  I en 
UNICEF-rapport fra 2013 
scorer USA nest lavest i 
den vestlige verden når det 
gjelder barnefattigdom (34. 
plass av 35 land). Hvert 
femte amerikanske barn 
lever i en familie som har 
inntekt under fattigdoms-
grensen. En artikkel fra 
BBC i 2013 forteller at bar-
nefattigdommen er rekord-
høy. «Nesten 17 millioner 
barn i USA er rammet av 
barnefattigdom, og en 
økende andel går sultne 
daglig.» 

Pastor Everett forteller at 
mange barn går uten andre 
måltider enn det de får på 
skolen. Noen steder får de både frokost og lunsj, andre steder 
bare lunsj. Det er også skoler som har et «backpack-program» 
der ungene får med seg mat til helgen i ryggsekken når de går 

hjem fra skolen på fredagen. «Disse programmene er svært vik-
tige for mange barn,» sier Emily, «problemet er at kvaliteten på 
maten ofte er dårlig. Usunn mat er ofte det billigste, noe som 
paradoksalt nok fører til at en høy andel fattige barn utvikler 
fedmeproblematikk i tillegg til ernæringsmangler.» 

Society of St. Stephen har ikke mulighet til å oppbevare mat 
som må kjøles eller fryses. De forsøker likevel å sette sammen 
matposer som skal gi familiene som henter mat et variert kost-
hold. I tillegg samarbeider de med andre organisasjoner som 
deler ut mat. Noen hundre meter fra UMC ligger Cleveland 
Riply Neigborhood Center. Her har en annen kirke jevnlig utde-
ling av ferske grønnsaker. Emily forteller at Society of St. Step-
hen gir mulighet til å koordinere arbeidet med andre «food 
banks» i lokalmiljøet. «Vi gir informasjon om andre steder de 
kan få hjelp når de henter matpose hos oss. Vi forsøker å sup-
plere hverandre.» 

Ut av fattigdommen – Neighborhood Centers 

Det kan mange ganger virke håpløst å bekjempe fattigdom når 
så mange har det vanskelig, men Cleveland Riply Neighborhood 
Center har satt seg fore å gjøre en forskjell. Jeg møter Margie 
Pena som selv benyttet seg av sitt lokale Neighborhood Center 
som barn, og som har jobbet der siden hun gitt ut i arbeidslivet. 
Hun forteller at organisasjonen startet sitt arbeid i 1907 her i 
Houston. Nå finnes det over 70 sentre spredt over hele Houston
-området og de møter mer enn 500 000 personer hvert år. 
«Målet med sentrene våre er å utvikle lokalmiljøet vi holder til i. 
Vi kaller det Community Engineering,» sier hun. Dette gjøres 
først og fremst med å utvikle og myndiggjøre de som bor der. 
For å gjøre dette har de blant annet en lang rekke opplæringstil-

Eksempel på hva som finnes i ryggsekken som deles ut 

En som gleder seg over backpack food program 
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tak. Det kan være alt 
fra kurs som øker kom-
petansen til arbeidsle-
dige og hjelper dem ut 
i jobb, til datakurs for 
mødre som vil lære 
barna sine nettvett. 
Lokalmiljøet bestem-
mer selv hva de treng-
er. Det finnes også 
lederkurs for å hjelpe 
lokale ledere. Ofte er 
dette immigranter som 
har holdt seg borte fra 
det politiske systemet, 
men som blir satt i 
stand til å påvirke sys-
temet til lokalmiljøets 
beste.  Sentrene driver 
i tillegg en rekke tilbud 
til barn. Da jeg besøkte 
senteret, var de i full 
gang med planlegging 
av en stor Halloween-
feiring for barna i lo-
kalmiljøet. Ingen av tilbudene er gratis, men det skal alltid være 
så billig at alle kan delta. «Det handler om verdighet og forplik-
telse,» sier Margie.  

Hver femte person i Houston er født utenfor USA, ifølge sta-
tistikk fra 2012. Dette gjør at svært mange har problemer med å 
ta seg frem i det byråkratiske systemet i byen. Margie forteller at 
de i fjor hjalp nesten 900 personer i Houston å få lovlig opphold 
i USA, noe som gir dem mulighet til å tjene mye mer og forsørge 
seg og sin familie. Frivillige hjelper også hvert år mange familier 
og enkeltpersoner med å fylle ut skattepapirene. De beregner at 
de i fjor hjalp vanskeligstilte familier i Houston med å spare 
over 52 millioner dollar i fradrag de ellers ikke ville fått.  

De aller fleste som jobber på senteret er frivillige. Mange av dis-
se får, eller har fått hjelp fra organisasjonen. «Mennesker må bli 
satt i stand til å ta hånd om sitt eget liv og sitt eget lokalsam-
funn,» sier Margie. Tilbudet har fått landsdekkende oppmerk-
somhet i USA. «Houston, we have a solution!» var overskriften 
på en svært positiv artikkel New York Times skrev i august i år. 

Jul uten penger 

Jul er ofte en ekstra vanskelig tid forteller Norma Siggers. «Vi 
har ikke hatt penger til julegaver eller julemat de siste fem åre-
ne. Da blir kirken ekstra viktig.» I år skal Society of St. Stephen 
for første gang ha et julegavemarked. Den 12. desember invite-
rer de alle de er i kontakt til å komme og ta del i julestemningen. 
Da blir det julemusikk, juleaktiviteter og julekaker. Foreldrene 
kan da også få kjøpe julegaver og julestrømper til barna sine for 
en symbolsk sum. «Det er viktig for foreldrene at de selv kan få 
kjøpe og velge julegaver til barna. Det gjør gleden ved å gi stør-

 

Hovedsak 

re,» sier Pastor Everett.  I forkant av markedet skal det samles 
inn julegaver. Kirken skal samle inn gaver, men de er svært 
takknemlige for gaver fra andre, «for eksempel våre gode na-
boer i Sjømannskirken,» smiler hun.  

Hva kan vi nordmenn gjøre? 

Både Margie Pena og Pastor Emily Everett fikk spørsmålet: 
«Hva kan egentlig vi nordmenn gjøre for fattige her i Houston?» 
«En organisasjon som Society of St. Stephen trenger alltid øko-
nomisk støtte, og slike organisasjoner finnes over hele byen. Det 
er også viktig å huske på oss utenom julen,» svarer Emily, «men 
vi trenger også økt oppmerksomhet rundt problemene byen har. 
Dere kan alle bidra der dere er med å øke folks bevissthet.» 
Margie Pena kommer også med en utfordring. «Vi har senter 
over hele byen og trenger alltid frivillige. En kan ta med fami-
lien og bidra på et arrangement en gang i året, eller en kan bidra 
med det en kan på mer fast basis. Alt etter hva som passer for 
deg. Det er også en ypperlig måte å bli kjent med ditt lokalmiljø 
på.» 

 

Staben på besøk hos Society of St. Stephen. Her er vi inne på matlageret, hvor maten som deles ut lag-
res. Vi er sammen med leder Ed Cullison og Rev. Emily Everett (nr. to og tre fra høyre). 

Society of St.Stephen drives kun av ulønnete frivillige, og 
har ingen utgifter til drift. Alle midler som samles inn går 
direkte til de som trenger det. Vil du være med og bidra? 
Send gjerne en sjekk til: First United Methodist Church 
Pasadena, 1062 Fairmont Pkwy, TX 77504. Merk gaven 
med Society of St. Stephen. 
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Skrevet av: Kate Hellesmark 

Ny generalkonsul i Houston 

 

Info 

«Jeg har faktisk ambisjoner om å syk-
le til jobben.» Ordene kommer fra den 
nye generalkonsulen som akkurat har 
landet i millionbyen Houston. Han 
heter Morten Paulsen, er 53 år og gift 
med sykepleier Anne-Beth Feldt. Sam-
men har de to barn, Marte på 21 år og 
Magnus som er fylt 20 år. Røtter i 
Hokksund, men bosatt i Asker siden 
1999, før han nylig reiste over dam-
men for å overta tronen etter Jostein 
Mykletun.  

Han har en lang og imponerende karri-
ere bak seg. Først fra Olje- og energi-
departementet tilbake i 1987. Deretter 
Den norske Creditbank, så videre til 
UD i 1991 for deretter å reise til Singa-
pore i 1993. Det er her begge barna 
også ble født. Det ble så utlyst ledig 
stilling på ambassaden i Bonn, og Mor-
ten takket ja til det. Vel hjemme i Oslo 
ble han næringspolitisk rådgiver i Eks-
portrådet, før han i 2003 på nytt satte 
kursen for Tyskland som leder for øko-
nomisk avdeling ved ambassaden i 
Berlin. I 2006 fikk han stillingen som 
generalkonsul i Hamburg, og der bod-
de familien i fem år før de flyttet tilba-
ke til Norge og Mortens jobb som leder 
i Diplomatseksjonen i UD.  

Så dukket stillingen som generalkonsul 
opp i Houston, og det syntes Morten 
hørtes særdeles givende og spennende 
å jobbe med.  

«Houston er faktisk grønnere og frodigere enn jeg forventet,» 
slår han bestemt fast. «Litt i overkant varmt kan hende, sam-
menlignet med det man kommer ifra i hvert fall. Men jeg har 
fått tips om å holde meg unna august måned, så da får jeg kan-
skje gjøre det da. Det passer i grunnen fint for det er da det årli-
ge stasjonssjefsmøte holdes i Oslo en hel uke til ende. Og så får 
jeg kombinere det med litt ferie.» 

Han virker å ha rikelig med energi og positivitet og en verdig 
etterfølger av forrige generalkonsul. Han har store visjoner om 
hvordan han kan styrke og videreutvikle det påbegynte og gode 
samarbeidet mellom Norge og USA innen energi, IT, finans, 
shipping, forskning, utdanning og medisin. Fremme norske 
interesser på best mulige måte og ivareta påstanden om at 
Houston fortsatt er Norges viktigste næringshub i utlandet. 

 «Min profil og første prioritet vil være å jobbe tett opp mot 
norske bedrifter her borte og markedsføre norsk næringsliv 
overfor amerikanerne. Dette har jeg stor tro på, og sammen med 
resten av Norway House- bestående av Innovation Norway, 
INTSOK og Norwegian American Chamber of Commerce, kan vi 
i fellesskap gjøre en forskjell og oppnå våre overordnede mål.» 

Ved siden av ambisjonen om sykkel som fremkomstmiddel til 
jobben, er han en ivrig nybegynner innen golfsporten. Og han 

har med den største glede observert at Houston har gode mulig-
heter for dette. Det er perfekte klimatiske forhold året rundt, og 
det er mange baner å spille på til enhver tid. Så har han en drøm 
om å ha seg en båt nede i Galveston-området.  For det er det 
nærmeste du kommer en norsk skjærgård i Asker. Båtlivet vil 
utvilsomt bli savnet. Det erkjenner han allerede etter noen 
ukers opphold i Texas. Og også helgene på hytta i Nesbyen vil 
dukke opp på netthinnen etterhvert. 

Men det gjelder å tenke på hva man får istedenfor hva man ikke 
får i årene som kommer. For han ser med stor glede frem til år i 
Houston fylt med det mangfoldet både innen kultur og sport 
som vi vet byen har å tilby. Det tette og nære samarbeidet med 
Sjømannskirken i Pasadena har også en sentral plass hos ham. 
Og kirken har alltid betydd mye for ham i alle de årene han har 
bodd utenlands. 

Det har vært travle dager siden han kom. Men han syns det har 
vært spennende å bli kjent med nye aktører og ser frem til tett 
og videre samarbeid i tiden fremover.  

Du ser ham nok som en virvelvind i Houston, både på og uten-
for sykkelsetet i dagene som kommer og går. Lykke til med den 
nye jobben, Morten Paulsen! 
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vanlig, og gikk for grillet kylling på spyd. Aylen og datteren Jes-
sica bestilte en av sine favoritter - Lamb shank i saus.  

Jeg må si jeg ble litt overrasket – jeg hadde ventet meg mye 
sterkere krydret mat. Kebab’en var mild og smaksrik, og safran-
risen var deilig. Jeg 
fikk også smake litt 
på Elisabeths kyl-
lingspyd, og det var 
også en fulltreffer. 
Så persisk mat kan 
absolutt anbefales, 
særlig for deg som 
ikke klarer så veldig 
mye chili i maten.  

Vi fikk også hilse på 
Adam Parsa, sønn 
av innehaveren 
Morty Parsa. Adam kunne fortelle at Morty har drevet Kasra i 
16 år her i Houston, og at hans far igjen drev en restaurant i 
Iran i 95 år (!) utenfor Teheran. Og det er den samme menyen 
de tilbyr her i Houston – enkel og ekte persisk mat. Og hva er 
spesielt med det persiske kjøkken? Jo – alt tilberedes over åpen 
flamme, derav navnet Persian Grill. Og det persiske kjøkken har 
influert hele middelhavsregionen, noe det er lett å finne spor av 
både i Hellas og Tyrkia. Persia er jo en av de riktig gamle sivili-
sasjonene i verden, og med handelsrutene både vestover og øst-
over fulgte også krydder og matskikker med. Persia har i sin tur 
blitt påvirket av landene i sentral- Asia, og da særlig Aserbajd-
sjan. Friske urter blir mye brukt, og også frukt som plommer, 
granatepler, svisker, aprikoser og rosiner. Vanlige retter tilbere-
des både av lam, kylling og fisk, sammen med grønnsaker, løk, 
urter og nøtter. Og den karakteristiske persiske smaken kjenner 
du igjen i bruken av safran, lime, kanel og persille i mange av 
rettene.    

Og hva med barna? Det er jo alltid litt utfordrende å spise et-
nisk, når det eneste de er vant til å få på restauranter er den 
dørgende kjedelige barnemenyen med valget mellom cheese 
pizza, cheese burger eller mac’n’cheese. På Kasra falt valget på 
grillede kyllingbiter og ris – og det falt i smak. Det skader ikke å 
gi de små noen kulinariske utfordringer heller, men maten på 
Kasra var ganske ufarlig, og jeg tror til og med barna likte den. 
Og alt kan jo skylles ned med et glass Cola uansett – vi er da 
tross alt i Amerika!  

Bon appetitt!   

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. 

Kasra Persian Grill 
Noe av det beste med å 
være sjømannsprest i 
Houston, er alle de flotte 
menneskene vi blir kjent 
med. De fleste vi treffer 
på er jo nordmenn, men 
så kommer vi også i kon-
takt med noen «locals» 
innimellom. På en tors-
dagslunsj høsten 2014 
dukket bankmannen De-
vin Holum opp på kirka. 
Han bor og jobber på 
nordvest- siden av byen, 
men akkurat denne tors-
dagen hadde han et 

ærend nede i Pasadena. Siden han har norske aner (ca. ¼ norsk 
tror han), visste han om Sjømannskirken, og nå så han at det 
var torsdagslunsj og hadde lyst å stikke innom. Det ble et hygge-
lig bekjentskap, og snart ble vi invitert både på restaurantbesøk 
og fotballkamp på Rice University (altså football, ikke soccer). 
Devin og kona Aylen er glade i å gå på restauranter, og siden 
Aylen er fra Kina tok de oss med på en ekte kinesisk restaurant i 
Chinatown i vår (til forskjell fra de fleste kinesiske restauranter 
i Houston, som er tilpasset våre vestlige ganer) – en artig og 
velsmakende opplevelse. 

Men denne gangen gikk altså turen til Kasra – en persisk res-
taurant på Westheimer, midt mellom I-610 og Beltway 8. Ikke 
fordi vi hadde noen forkjærlighet for persisk mat – jeg har fak-
tisk aldri smakt det, men fordi det er en av favorittrestaurante-
ne til Devin og Aylen. Og jeg synes alltid det er spennende å gå 
på nye steder og utfordre smaksløkene litt.  

Og la oss gå rett på konklusjonen: Kasra kan absolutt anbefales! 
Jeg fulgte nøye med Devin da han bestilte, og gjorde det veldig 
enkelt for meg selv – Same for me, please! Det ble en Sultani på 
oss – en kombi med kebab av lam og storfe. Fruen safet som 

Skrevet av: Arnfinn Eng 

 

Ut å spise 
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vere beste frokost og beste innbakte kylling. Sist, men ikke 
minst har de kuppet «best service»-prisen i hele sju år.  

Tony’s Familiy Restaurant holder åpent sju dager i uken – fra 
fem om morgenen til 10 om kvelden. Den ligger tett opptil I-10 
og man blir gjort oppmerksom på hvor man skal svinge av et par 
miles i forveien. Reklameskiltet er kanskje ikke akkurat blant de 
vakreste langs highway’en, med lovnader om frokost for $4.99 
om du stopper hos nettopp dem. 

Så jeg har faktisk nektet å stoppe der i mange år. Og min mann 
har adlydt meg gang på gang for husfredens skyld. Men en dag 
så svingte han allikevel av exit’en til restauranten og jeg var ikke 
særlig fornøyd. «Her spiser jeg altså ikke!» proklamerte jeg høy-
lytt i bilen. «Det ser ikke bra ut.» «Så bare sitt da,» sa min 
mann, «men jeg skal i hvert fall ha mat.» 

Så vet vi jo hvordan resten av historien ender – og det er men-
neskelig å ta feil, tenker jeg. 

Skjønnhet har jo en tendens til å komme innenfra. 

Savner du av og til bestemors hjemmelagede mat og den atmo-
sfæren som gir deg akkurat den følelsen av å være litt tilbake «in 
The Good Old Days» da alt var så meget bedre? 

Utvalget av restauranter i Houston er mangfoldig og helt fantas-
tisk, og jeg har ikke tenkt å eliminere ved bruk av terningkast på 
noen av dem egentlig, for alle har sine særegne kvaliteter. Men 
om du befinner deg på vei vestover på I-10 mot San Antonio, 
bør du svinge av veien i Sealy og besøke Tony’s Family Restau-
rant. Jeg er fristet til å gi et terningkast allikevel.  

Ikke for at restauranten er spesielt fancy. Ikke for at den serve-
rer gourmet-mat og viner produsert av de mest eksklusive vin-
gårdene i USA. Ikke for at det er hvite duker og stil og et trendy 
sted å gå for å se og bli sett. Ikke for at det er spesielt rent og 
pent der og et plettfritt interiør med siste motes fargepalett. Jeg 
vil helle si at restauranten er overveldende i sin enkelhet. 

Så det er altså som å rykke tilbake til start, og til lenge før noen 
hadde tenkt ut alle forretningsideene for hvordan man skal sel-
ge mat på den mest finurlige måten til oss. Her føles det nesten 
som om poenget er å gi deg god og hjemmelaget mat til et bud-
sjett som alle kan klare og med et service-nivå som verken er for 
høyt eller for lavt og veldig ulikt en del andre spisesteder i 
Houston, der jaget om høyeste tips står skrevet i panna på servi-
tøren. Ikke at det plager meg og jeg forstår selvfølgelig at det er 
viktig når man kjenner til grunnlønna i bransjen. Men det 
er uvant og litt avslappende å observere disse ansatte som 
jobber på Tonys. Det sies at de fleste har jobbet der i 10 år 
eller mer, så arbeidsmiljøet og trivselsfaktor må nødven-
digvis være høyt, og det nyter vi som kunder definitivt godt 
av. Det er en særdeles romslig stemning og som å være 
tilbake til den tiden da man kunne komme som man var, i 
de klærne man ville og det var greit liksom.  

Som sagt, det er hjemmelaget mat som står i høysete for 
bedriften. Egg og bacon. Omeletter og pannekaker. Lunsj -
buffeter med kylling, kjøtt og fisk, deres særegne potet-
stappe og friske grønnsaker. Men det serveres også meksi-
kansk mat og hamburgere og en hel del annet på menyen. 
Når det gjelder desserten, har den vunnet pris tre år på rad 
for å være den beste desserten i Austin County. Og det har 
vært et prisdryss i løpet av de siste 12 årene for også å ser-

Tony’s Family Restaurant  

Skrevet av: Kate Hellesmark 
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Helt Texas! Uttrykket som vi nordmenn har brukt i mange år uten å 
tenke over det, eksploderte plutselig på sosiale media i oktober. Her er 
ABC13 i Houston på besøk på Sjømannskirken for å høre mer om dette. 

 Association of Norwegian Students Abroad (ANSA) 
hadde sitt høstseminar 8.-10. oktober i Houston. Her 
er fra venstre Elisa Stokka - studentprest i sjømanns-
kirken,  Liva Aarre Langestrand - Santa Barbara 
City College, Charlott Sandor Johansen - Boston Uni-
versity, Celine Kleivdal - Pacific Lutheran  University 
og Pernille von Ubisch - Pacific Lutheran University. 

Småplukk 

 

Siden sist 

På Texas-dagen 18. oktober var det også utdeling 
av 4– og 6-årsbok. 

Redigert av: Terje Odden 

19.-20. september var det nok en gang klart for Lys 
våken. Her opptrer deltakerne på gudstjenesten. 

31. oktober var hal-
loween—og superlør-
dag! På grunn av væ-
ret ble arrangementet 
holdt innendørs, men 
det la ingen demper 
på feiringen — eller 
entusiasmen! 

Ansiktsmaling må på 
plass før halloween-
feiringen kan starte. 
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Texasdag 

 

Siden sist 
Redigert av: Terje Odden 

18. oktober var det klart for ny 
Texas-dag, og som vanlig var 
stemningen på topp, og været 
viste seg fra sin beste side. Etter 
gudstjeneste og line dance, var 
det mat for alle, og leker og akti-
viteter for store og små. Ca. 250 
møtte opp i sitt beste cowboy-
utstyr.  

Årets julemarked, 
som gikk av stabe-
len 13.—15. no-
vember, var som 
vanlig meget godt 
besøkt. Både 
nordmenn, ameri-
kanere og andre 
interesserte hand-
let tre hele dager 
til ende. En hjerte-
lig takk til alle 
frivillige som stil-
ler og gjør et slikt 
arrangement mu-
lig! 

Julemarked 
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Etter 20 år kom popartisten Venke Knutson endelig 
tilbake til Sjømannskirken i Houston for å forberede 
jul igjen. 

- Det er så himla koselig å være tilbake! Venke Knutson ser 
gledesstrålende rundt seg i kirkerommet. Sammen med moren 
Anne Knutson er hun tilbake i Sjømannskirken i Houston, som 
de flyttet fra i 1996. Her skal de ta del i adventsforberedelsene. 
Rett etter ankomst fra flyplassen står den nå kjente popartis-
ten Venke, som ikke likte å synge før hun kom til Houston som 
15-åring, og synger i julekoret som øver på «Deilig er jorden.»  

Reisen tilbake 

Da hun var tre år gam-
mel tok faren, Tormod 
Knutson, med seg fami-
lien til sjømannskirken i 
Philadelphia for å jobbe 
som bestyrer. Året var 
1981. Etter ett år gikk 
turen videre til Houston 
der de også ble i ett år. - 
Jeg var jo så liten at min 
heltidsjobb var å sitte på 
kjøkkenbenken ved si-
den av husmor, og lukte 
på vaflene og smake på 
dem og syltetøyet, mim-
rer Venke og smiler. 
Etter flere år hjemme i 
Norge reiste hun i 1994 
tilbake til Sjømannskir-
ken i Houston sammen 
med foreldrene. De to 
storesøstrene ble igjen 

hjemme i Norge mens Venke, Anne og Tormod flyttet inn i sjø-
mannskirken i Pasadena. De to kommende årene skulle vise seg 
å bli avgjørende for Venkes liv. 

Fant seg selv 

- Tiden her fra jeg var 15 til 17 år har betydd veldig mye for meg.  
Det var så godt å få mulighet til å finne ut hvem jeg var!  
Hun forteller hvor fint det var å komme hjem til sjømannskirke-
miljøet hun var del av som barn.  - Det var en stor norsk koloni 
som jeg med en gang følte meg som en del av og var stolt av. 
Samtidig begynte jeg på amerikansk high school sammen med 
3500 elever, flere enn det er innbyggere i Birkeland på Sørlan-
det der jeg kommer fra. På skolen fikk jeg to år der jeg kunne 
gjøre som jeg ville uten å tenke på hva andre ville synes. Der-
med begynte jeg både å danse, være cheerleader, synge i kor og 
synge solo! Jeg fikk prøvd veldig mye og her i sjømannskirken 
var det bare folk som heiet på meg. Men det var ikke sanger hun 
trodde hun skulle bli. - Jeg kommer fra en veldig musikalsk fa-
milie, men det var aldri meg som var god til å synge. Jeg var 

Hjem til Texas 

Skrevet av: Linn Mevold Skogheim/HJEM   

Portrett 

ikke så god på det og var heller ikke så opptatt av det. Men førs-
te dagen på high school ble jeg tilfeldig med i skolekoret og der 
ble jeg glad i å synge!  

Julestemning 

I dag har Venke Knutson en lang musikkarriere bak seg, og hen-
nes strålende smil er kjent for de fleste nordmenn. Hun slo 
gjennom i 2004 med låten «Kiss» og har hatt flere hitlåter og 
gitt ut flere album. De siste årene har vi sett henne både i Melo-
di Grand Prix, Skal vi danse og senest i NRKs The Hit i fjor. Ar-
tistlivet kombineres med familielivet i Oslo, der hun bor med 
mann og fire barn, samtidig som hun driver sin egen musikk-
skole. «Poprommet» har 300 elever og 15 pedagoger.  
- Jeg sier hele tiden til pedagogene at alle elevene våre skal bli 
sett, at de skal kjenne at de er del av et fellesskap og at det betyr 
noe når de er der. Det er viktig for meg.  

Bakedugnad 

- Dette var det moro å bli med på! Anne er først på plass når 
bakedugnaden settes i gang. Samtidig står datteren litt mer 
uvant og konsentrert over mel, kardemomme, en vekt og et li-
termål. Venke skal lage klar melblandingen til bollene som skal 
selges på årets julemarked. Sjømannskirken i Houston yrer av 
frivillige som jobber for å forberede årets viktigste dugnadshelg, 
som gir verdifulle inntekter til driften av kirken.  
- Det kjennes så ... spesielt akkurat slik som det er her nå, sier 
Venke.  

- Det er masse folk her som baker og styrer og ordner. Det luk-
ter godt, akkurat den stemningen som det skal være slik jeg hus-
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ker det. Folk er blide og hyggelige, det drikkes kaffe og det kom-
mer innom folk fra alle steder. Det er superhyggelig å være til-
bake! Hun smiler når hun ser moren som går vant rundt med 
forkle og bakeutstyr. - Se på henne! En gang sjømannskirkefrue, 
alltid sjømannskirkefrue!  

Men mye har forandret seg på de 20 årene som har gått siden 
Venke og moren bodde her. Det sitter ikke mange sjøfolk i so-
faen og forteller historier. Det lukter ikke røyk. Avisene mang-
ler. Ingen er interessert i å spille biljard. Det serveres ikke konti-
nuerlig vafler. - Jeg kan tenke tilbake og nesten høre, lukte og 
føle den stemningen. Alle sjøfolka som var innom på ukedagene, 
og lørdagen når mange fra den norske kolonien kom tidlig. De 
spilte biljard og ble med på lørdagsgrøt, noen badet og vi grillet. 
Vi hang sammen en hel gjeng. Følelsen av bare å lukke opp døra 
og lukte de luktene, høre det summe, det er et godt minne, for-
teller Venke. - Jeg kan ikke huske en eneste dag uten vafler, sier 
Anne.  

Nå må sjømannskirken invitere til større arrangementer i helge-
ne for å få folk til å komme til kirken. De må være mer oppsøk-
ende når sjøfolkene ikke lengre har tid og barnefamiliene har 
flyttet en time unna. Houston har fått rundt fem millioner inn-
byggere og blir stadig større. Dermed må også sjømannskirken 

tenke nytt. Men juleforberedelsene er mye de samme 
som før.  

Jul for andre  

- Det beste vi gjorde var å forberede til jul, slik de driver 
med nå. Alle på kjerka hadde fram mot jul oppgaver 
som skulle være med å gi en god jul for de som ikke 
hadde familie rundt seg. Vi skulle sammen lage en jul 
for de som ikke hadde det. Venke og de andre ungdom-
mene i sjømannskirken fikk ansvar for å skrelle potete-
ne, lage godteposer til barna, pakke ekstragaver til nis-
sen, forberede sang og underholdning og passe de 
mindre barna. 
-Når julaften kom så følte jeg meg selv som en vertinne. 
Det var veldig hyggelig. Når det begynte å plinge i døra 

og folk kom, så var vi klare. Så var vi pynta og kunne si hei og 
velkommen, være vertskap og vite at nå skulle vi lage en god jul 
for dem. 

På samme lag 

«Eg veit i himmerik ei borg.» Venke står på samme sted i kirke-
rommet og syng-
er slik hun så ofte 
gjorde her for 20 
år siden. Etter 
intense dager 
med julekor, 
bakedugnad og 
familietreff i sjø-
mannskirken, 
avsluttes Venke 
og morens besøk 
med gudstjenes-
te.  
- Å synge her var 
godt og rart og 
skummelt på 
samme tid. Jeg 
ble litt nervøs og 
kjente på høy-
tidsstemningen. 
Men det er fint å 
bidra i gudstjenesten her igjen og kjenne at jeg er en del av det-
te. 

Moren samtykker. - Det var en fin gudstjeneste og det har vært 
veldig hyggelig å møte igjen mange av de som vi kjente da vi 
bodde her, sier Anne. 

- Det er ekstra hyggelig å se mamma her med mine voksne øyne. 
Hun er jo skapt for dette. Sjømannskirkedamen i alle dets for-
mer. Men alt til sin tid, smiler Venke.   

Les og se mer fra Venke Knutsons besøk i Sjømannskirkens ma-
gasin HJEM nr.7/2015.  

Foto: Morten Opedal 
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Konferanse  Clifton, Texas, 14. – 16. oktober, 2015 

Dette var den offisielle markeringen av 150-årsjubileet for den 
norske utvandringens far, Cleng Peerson, som døde 
16.desember 1865. 

Konferansen ble holdt på Bosque Museum, som også huser 
Cleng Peerson Forskningsbibliotek, og ble gjort mulig blant an-
net ved støtte fra den Norske Ambassaden i Washington, D.C., 
organisasjonen Fritt Ord, Tysvær kommune og Universitetet i 
Stavanger (UiS). 

Etter velkomsthilsen fra museumsdirektør George Larson, fulg-
te hilsener fra senatorene Burns og Bergwall fra Texas Legisla-
ture (lovgivende forsamling) , som begge anerkjente betydning-
en av arven etter de norske immigrantene i Texas. 

Ambassadør Kåre Aas foresto den offisielle  åpningen, og deret-
ter gikk det slag i slag. 

Åpningsinnlegget ble holdt av 
tidligere forsknings- og under-
visningsminister og tidligere 
fylkesmann i Rogaland, Tora 
Aasland, med betraktninger 
vedrørende nåtidig såvel som 
fremtidig utveksling av kultur 
og forskning mellom Texas og 
Norge, til alles utvikling og 
berikelse. 

 Det hele startet med Cleng 
Peerson (det var slik han selv 
skrev navnet sitt), småbruker-
sønnen fra Tysvær kommune i 
Rogaland. 

 Myten sier han var født 17. 
mai, men det er høyst usikkert. 
Det nærmeste man kommer er 
at han kanskje var født i mai, 
og året var 1772, 1773 eller 

1774, forteller professor Nils 
Olav Østrem, UiS. 

Han var det vi her vil kalle en 
«people person,» en kar som 
likte å farte omkring og prate 
med folk; en historieforteller, 
og på mange vis litt av en fol-
keforfører. Noen arbeidsmann 
var han ikke, og i 1817 forlot 
han Finnøy og gården hans 
mye eldre hustru eide.  Det 
antas at han reiste rundt i Eu-
ropa, og han kom ikke tilbake 
før i 1821. 

 Kvekerbevegelsen ble grunn-

lagt i Norge i 1818, 
og kvekerne ble 
forfulgt på grunn 
av sin pasifistiske 
holdning og  
simplistiske være-
måte både i dag-
liglivet og i utøvel-
sen av sin tro. 
Cleng sympatiser-
te med kvekerne, 
og da mange av 
dem ville forlate 
Norge og de vans-
kelige levekårene 
de hadde der, 
hjalp Cleng til 
med forberedelse-
ne til migrasjonen.  
Seilskuta 
“Restaurationen” 
ble kjøpt for 1800 
speciedaler. 51 
personer forlot 
Stavanger og 52 
personer gikk i 
land i New York 
den 4 juli 1825; et barn ble født under overfarten. Cleng Peerson 
møtte dem i New York og hjalp dem gjennom U.S. Immigration. 

Knut Djupedal, direktør ved Norsk Migrasjonsmuseum på Ha-
mar, har fulgt «Restaurationen»s skjebne, og fant at den ble 
solgt på auksjon i New York 30. november 1825.  Kjøperen var 
dansk, og satte skuta i fart i Karibien, hvor den gikk til 1826. 
Etter det forsvinner alle spor. 

Cleng Peerson reiste med følget fra «Restaurationen» til Kend-
all i staten New York, hvor det alt fantes en koloni av engelske 
kverere. Jorda de norske fikk var ikke spesielt god, og det gikk 

ille med mange av dem. Noen 
dro videre til Utah og sluttet seg 
til mormonerne der, og enkelte 
ble prominente innen bevegel-
sen.  

Men det var ikke bare religiøse 
grunner til at så mange emigrer-
te, særlig ikke etter 1840. Forbu-
det mot sekterisme ble endelig 
opphevet i 1845, og kristne sek-
ter ble tillatt i Norge, opplyser 
ass. professor Svein Ivar Lang-
helle, UiS, og fortsetter: 
«Drømmen om et bedre liv var 
sterk hos folk, og det hadde også 
vokst frem en utvandringskultur 

Cleng Peersons Legat  

Helt Texas 

Ambassadør Kåre Aas 

Skrevet av: Inger Russell 

Museumsdirektør George Larson  

Minnesteinen som står på gravstedet til 
Cleng Peerson 
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– de reiste fordi de kunne, fordi det var mulig.» 

Videre fantes uformelle sosiale relasjoner hvor hierarkiets på-
virkning ikke kan utelukkes, og som «tvang» enkelte til å forlate 
Norge, samt at aviser som Kristiansandposten og ‘Norge og 
Amerika’ (Christiania) var tilhengere av emigrasjon og påvirket 
leserne sine, sier professor Berit Eide Johnsen, Univ. i Agder.  I 
alt 1440 personer reiste fra Lillesandsområdet, store grupper 
forlot både Hedmark og områdene rundt Stavanger; for det 
meste hele familier. 41 % av de tidlige innvandrerne var kvinner.  
Migrasjonen av single (menn) kom i hovedsak fra ca. 1850 og 
utover. 

Det har frem til ca. 1970 vært forsket lite på kvinnenes betyd-
ningen i migrasjonsbildet. Det var den mannlige migranten som 
var ’synlig’, både sosialt, politisk og militært. Men når histori-
kerne begynner å lese dagbøker, kirkebøker, brev hjem til fami-
lie og venner, o.s.v., trer kvinnene frem og dokumenterer livet 
både i og utenfor Amerika, påviser Betty A. Bergland, PhD, Uni-
veristy of Wisconsin.   

På konferansens siste dag fikk vi vite litt om den tyske og polske 
innvandringen til Texas.  Migrantene fra Tyskland slo seg ned i 
midt-Texas, med Fredericksburg som kjerne, og er den dag i dag 
en stor og betydningsfull folkegruppe der.   

De polske emigrantene 
kom stort sett fra de 
nordøstlige områdene 
av Polen, som var utar-
met etter Krimkrigen.  
De kom til Texas via 
Galveston, vandret 
vestover derfra, og bo-
satte seg i nærheten av 
San Antonio. Derfra 
spredte de seg utover, 
og er i dag å finne over 
hele staten i små grup-
per. 

 Cleng Peerson kom til 
den norske kolonien i 
Texas i 1849. Han had-
de da vært ‘stifinner’ og 
migrasjonsagent for 
adskillige grupper inn-
vandrere fra Norge, og 

hadde i årene fra 1834 besøkt bl.a. statene Illinois, Wisconsin og 
Minnesota. De siste fem årene av sitt liv var Cleng fysisk skrøpe-
lig, men vi vet at han beholdt alle sine fakulteter til det siste, 
fordi han ble benyttet som vitne og underskrev dokumenter. 
Han flyttet 
fra farmen 
sin til ungka-
ren Ole 
Ween i 
Bosque 
County, og 
døde der 
16.desember 
1865. 

Men alt var 
ikke bare 
forelesninger 
og historie!  
Kvelden før 
åpningen var 
det velkomst
-mottakelse 
hos Charlie 
og Judy Blue 
på deres 
nydelige J-C 
Ranch, litt syd for Clifton, og kvelden etter var det stor BBQ på 
Indian Hills (Thomason) Ranch i nærheten av Cranfills Gap. 
Kaffepausene, hvor praten gikk livlig akkompagnert av assorter-
te småkaker, var i regi av velorganiserte, frivillige damer. 

I tillegg var det ekskursjoner med turbusser til relaterte sever-
digheter, såsom ‘Our Savior’s Lutheran Church’ hvor Cleng Pe-
ersons grav er, Cleng Peersons ‘homestead’, Elise Wae-
renskjolds grav i Hamilton og den gamle Steinkirken (the Rock 
Church). 

Tusen takk til museumsdirektør Larsen for hans visjoner og 
utrettelige arbeid for å utvikle Bosque Museum til den perlen 
det er i dag, og for et flott og vel gjennomført program som 
konkluderte med at mere forskning på den norske immigrasjo-
nen og immigrantene er høyst ønskelig.  Det er fremdeles flere 
spørsmål enn fullgode svar! 

Cleng Peersons hus utenfor Clifton  

Fra mottakelsen på J-C Ranch 



 

18   Texas Nytt Nr. 4 2015 

 

I Antigua fant vi 
frem til hostellet, 
og spurte om det 
var rom i herber-
get. Det var det, 
og vi fant oss til 
rette i køyesenger 
og koste oss i 
fellesområdene 
med både innen-
dørs bål, husker i 
baren og interna-
sjonale reisende. 
Spenstig. Vi bruk-
te en hel dag på å bli kjent med den flotte byen, det fargerike 
lokale markedet og området rundt. Vi planla også turens første 
skikkelige utflukt: bestigning av Vulcano Pacaya. Tidlig påføl-
gende morgen ble vi hentet i byen og ble kjørt en drøy time til 
bunnen av Pacaya. Etter halvannen time vandring oppover fjell-
siden - med utsikt over vulkantoppen og røyken som seg ut - 
kom vi til lavaen. Siste store utbrudd fra vulkanen var i 2010, og 

lavaen var fortsatt 
varm nok til å få 
perfekt grillende 
marshmallows. En 
ganske kul følelse 
å være så nærme 
jordens indre. Vi 
stjal noen lavastei-
ner, tok bilder til 
den store gullme-
dalje og vandret 
fornøyde ned 
igjen. 

På ettermiddagen 
gikk turen videre i 
minivan til San 
Pedro, en av ca. 15 

maya-landsbyer som ligger rundt Mellom-Amerikas dypeste 
innsjø, Lago Atitlán. San Pedro er en svært intim, liten landsby, 
godt tilrettelagt for turister og et yndet reisemål med vennlig 
lokalbefolkning. Vi tok inn på hotell og reisefølget ble fordelt på 
to rom. Hver for oss manglet vi både dosete og dusjkran, men 
sammenlagt hadde vi alt vi trengte. I tillegg hadde vi fantastisk 
utsikt over innsjøen, hvilket gjorde opp for både kakerlakker i 
hjørnene og lekkasje på badet. 

Første morgen i San Pedro nøt vi en lang frokost ved vannkan-
ten, med utsikt over sjøen og til byen San Marcos. Eventyrlysten 
ble vekket til live og vi bestemte vi oss for å ta turen over. Lago 
Atitlán ble krysset i kajakk. Det tok en times tid med motstrøm, 
og vi ble imponert av vulkantopper, sjarmerende hus ved vann-
kanten…samt vårt eget pågangsmot. Da vi kom frem til San 
Marcos, hadde det blåst opp til ettermiddagsstorm med hvite 
topper på innsjøen, og grå skyer i fjellene. Som hardbarkede og 

Det kan ofte virke som at Houston og Texas har uendelig med 
muligheter, og det det er definitivt mye sannhet i det. Man kan 
uten tvil holde seg opptatt og fornøyd innenfor Houstons 
bygrenser, og må ofte svette seg gjennom fire trafikkorker, 
noen kilometer med anleggsarbeid og x-antall fire-veis stopp-
skilt før man kan nyte hva USAs fjerde største metropol har å 
by på. Som nåværende studentpraktikanter på generalkonsu-
latet i Houston kan vi, Anna og Ingeborg, skrive under på at 
dersom man ønsker at timeplanen skal være full, ja, så blir den 
det! Når det er sagt, har Houston en unik posisjon i USA, og 
man kan enkelt komme seg fra by til by og stat til stat. Det 
mange kanskje ikke tenker på, er at Houston kun er et stein-
kast unna Mellom-Amerika. Ekstrem natur, vakre strender, 
skyhøye fjell, appetittvekkende matretter og kulturer full av 
sjarme, vennlighet og gjestfrihet. Da vi vasset i Bayou-
flommen og begynte å kjenne høstluften sige inn på vegg-til-
vegg-teppene våre, fant vi ut at det bare var en ting å gjøre – 
takke sjefen for en hel uke fri, pakke sekken og dra til Mellom-
Amerika. El Salvador og Guatemala – kanskje ikke to åpenba-
re valg, men absolutt to fantastiske reisemål. La oss utdype:  

Vi forsikret oss om at vi hadde fått fullt utbytte av den ameri-
kanske Halloween-feiringen før vi satt oss på flyet til San Salva-
dor, sent søndag kveld. Med direktefly på tre timer, og billettpri-
ser som passet svært godt med et begrenset budsjett, var vi 
ganske så fornøyde da vi forlot det nordamerikanske kontinent! 
På flyplassen i San Salvador ble vi møtt av Annas studievenner 
fra Danmark, to italienere, en danske og en franskmann som 
guidet oss trygt til sentrum. Hola, amigos! De var også vårt rei-
sefølge gjennom hele uken. Det var kjekt, siden Ingeborgs tu-
ristspansk og Annas ikke-eksisterende spansk ikke nødvendig-
vis hadde strukket til. I tillegg er El Salvador kjent for å være 
verdens farligste land utenfor krigssoner, og det er viktig å ta 
sine forholdsregler. Når det er sagt, hadde vi ingen ubehagelige 
opplevelser, og utstyrt med smil og positiv innstilling gikk turen 
som smurt!   

Etter en kort natt i San Salvador rettet vi nesen mot Guatemala 
City, hvorpå vi dro videre til Antigua. Det siste strekket kjørte vi 

i en såkalt 
”chicken bus” på 
veier som får 
norske vest-
landsveier til å 
virke rette og i en 
hastighet som 
hadde gjort Pet-
ter Solberg sjalu. 
Det var en tur 
preget av skrekk-
blandet fryd og 
latterkuler – litt 
som å kjøre berg- 

og dalbane. Definitivt en underholdende tur, og definitivt kjekt 
å komme frem til den sjarmerende byen Antigua i Guatemalas 
sentrale fjellområde.  

Skrevet av: Anna Tronstad og Ingeborg Collett 

El Salvador og Guatemala 
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naturvante nordmenn snudde vi kajakken 180 grader og padlet 
tilbake igjen. Vi kom oss helskinnet tilbake. En smule solbrente, 

våte og kalde tok 
vi oss en velfor-
tjent cola, quese-
dilla og taco da vi 
var trygt i havn. 
Resten av reise-
følget hadde 
klart å overtale 
en fergesjåfør om 
å ta med både 
dem og kajakke-
ne tilbake til San 

Pedro. Gjenforeningen ble feiret med shopping av lokalprodu-
serte suvenirer og middag på byens beste comodoro der refried 
beans, guacamole, queso og medbrakt Corona var standard.  

Ingen tid å miste: Noen få timer senere, før soloppgang, ble vi 
hentet i minivan. Etter et kort stopp på en fjelltopp for å beund-
re den fargesprakende soloppgangen, ble vi kjørt til Guatemala 
City. Derfra gikk turen videre i buss til San Salvador, hvor vi, 
etter et hel dag med reising, for første gang fikk smake på den 
lokale stoltheten «pupusa,» som er en maistortilla med innbakt 

fyll; ofte bønner, ost og pulled pork. Dette med storslagen utsikt 
over byen. Videre var vi heldige å få tilbringe natten på madrass 
i resepsjonen til The Association for the Development of El Sal-
vador (CRIPDES), NGO’en hvor vårt reisefølge er praktikanter.   

Siste helg i El Salvador ble tilbrakt i den frodige fjellandsbyen 
Arcatao, som ligger på grensen til Honduras. Der møtte vi flere 

medlemmer av 
CRIPDES, inter-
nasjonale jour-
nalister og re-
presentanter fra 
diverse organi-
sasjoner som 
skulle være valg-
observatører i en 
lokal folkeav-
stemning om 
hvorvidt byen 
skal tillate utvik-
ling av gruve-
drift i området. 
Som gjester av 
CRIPDES fikk 
også vi være 
med som inter-
nasjonale obser-

vatører. Etter opplæring og middag ble det en tidlig kveld. Valg-
prosedyren startet da hanen gol på søndag, med utsending av 
valgutstyr og observatører til de forskjellige stemmelokalene i 
distriktet. Valget ble observert, observatørrapport ble skrevet, 
og dagen ble som seg hør og bør avsluttet med enda flere pupu-
sas i anledning El Salvardors National Pupusa Day. Vi satte stor 
pris på å få være med å observere denne demokratiske proses-
sen, og ser på oppholdet i Aracatao som en unik erfaring. 
Gracias! 

Turen gikk fra Arcatao og mer eller mindre direkte til flyplassen 
i San Salvador. Etter nok en sen flight var vi trygt tilbake i 
Houston – hundrevis av inntrykk og erfaringer rikere. Vi hadde 
en fantastisk tur spekket av aktiviteter, nydelig natur, deilig 
mat, flotte mennesker, gode samtaler, samt kulturelle, faglige og 
politiske innspill. En uke er ikke nok til å se alt, men det er nok 
til å se mye – og få smaken på hva Mellom-Amerika har å by på. 
Hasta luego! 

Byen skulle pyntes i anledning valget, og som gjester fikk vi 
lov til å være med å sette vårt preg på bymuren.  
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Og kommunikasjonen var jo helt annerledes. I Philadelphia ble 
sjøfolk med opp på kjærka for å ringe til dem der hjemme. De 
sendte kort til små og store som syntes det var kjekt å få slike 
bildehilsener fra det store utland. Ikke hvem som helst reiste til 
utlandet for å jobbe der i lengre tid. Nå har alle vært alle steder 
og en lang-weekend i New York eller Sør-Amerika er helt vanlig.  

Da vi jobbet i Albir, uttalte utenlandssjefen i Bergen at hvis vi 
kontaktet ham på mail eller telefon, skulle vi ha svar samme dag 
eller dagen etter. I Philadelphia sa vi vanligvis: Skal vi bry Ber-
gen med dette?  Og gjorde vi det, fikk vi brev på tynt papir sendt 
AirMail i tynne konvolutter med eller uten kanter i rødt, hvitt og 
blått – fjernt fra dagens mange finurlige elektroniske kommuni-
kasjons-muligheter. Instant kontakt. 

Men noe forandrer seg ikke! 

I mange år solgte Sjømannskirken et slips i mange farger. Men 
mønsteret var det samme: En Kaffekjele, en Vaffel og et Kors. 
På mange måter oppsummerer dette Sjømannskirkens oppdrag: 
Alle som kommer skal kjenne den gode atmosfæren som kaffe-
duften bærer med seg. Kjærka skal være et hyggelig sted å kom-
me til – med lave terskler, høyt under taket og hygge rundt bor-
det. Alle er velkommen. Vaffelen bærer bud om vi har syn for at 

Jeg kan fremdeles kjenne gledesfølelsen inni meg for 14 år si-
den: Min kone og jeg hadde nettopp landet på Alicante fly-
plass, blitt møtt av en vinterassistent og kjørt til kirkesenteret i 
Albir – vår nye arbeidsplass. Timen vi hadde sammen før vi 
var framme i Albir, ble godt brukt. Vi fikk høre en engasjert 
innføring i livet på kjærka, så da jeg steg inn i lokalet hvor res-
ten av staben ventet, kjente jeg en utrolig glede inni meg, og 
jeg utbrøt: Nå er jeg hjemme igjen! 

Mitt første ordentlige møte med Sjømannskirken fikk jeg som-
meren 1974. Da var jeg sommervikar ved kirken i Philadelphia, 
Pa. To år senere var jeg tilbake på samme sted, nå med kone, 
og vi var der i 5 år. Så var vi hjemme i 20 år og oppdro barn, 
før muligheten igjen bød seg til å reise ut – denne gangen til 
nevnte Albir i Spania - for nok en 5-års-periode. Både mens jeg 
var prest hjemme og som pensjonist har jeg hatt kortere tjenes-
ter ute – i New York, San Francisco, på Mallorca og Tenerife. 
Og jeg har hele tiden fulgt med i sjømannskirkens arbeid rundt 
om i verden – ikke minst gjennom venner og bekjente, brukere 
og medarbeidere. 

Alt var mye bedre før! 

Nei, det var ikke det, men det var annerledes, og samtidig er det 
mye som ikke har forandret seg, og mye er blitt bedre. 

Den største forskjellen er selvsagt båtene og sjøfolkene. Det var 
krumtappen alt sveiv rundt. Sjekke havna, fordele båtene mel-
lom oss, besøke båtene, hente sjøfolk og bringe dem om bord 
igjen. Avisveska måtte pakkes systematisk fra Oslo til Vardø. 
Filmer fra Velferden og Bokkasser ble lastet inn i bilen. Det var 
ofte et slit å få alt med seg og komme seg av gårde. For ikke å 
snakke om å slepe det opp gangveien hvis båten var ferdiglosset. 
Håpet var at noen heiv ut en vinsj!  Ukeblader og salgsartikler 
ble tatt med, avtaler om henting, shoppingturer, sightseeingtu-
rer og ærender ble gjort. Og skulle vi treffe folk om bord, så var 
det 10-kaffen, lunsj og middag som gjaldt. Vi måtte 
ha god tid om bord. Ofte var det noen som ville 
prate eller forhøre seg om noe. Sjøfolka skulle ha 
tida vår. Det styggeste skjellsordet vi kunne få 
slengt etter oss, var at vi var en kolonikirke.  

Men de fastboende var viktige. De også. På gudstje-
nestene var det de som kom, og mange av festene 
var designet for dem. Økonomisk betød de mye, 
selv om båtene arrangerte utlodning om bord og 
kom med resultatet ved neste anløp! Og sjøfolk var 
rause når vi kjørte dem om bord eller laget turer 
eller grillfester i prestens hage.  

Og god tid hadde vi! Kjærka åpnet klokka 10, og 
den stengte ikke før kl. 22, eller når siste gjest var 
gått. Det var ingen 5-dagers-uke, og det kunne gå 
nokså mange uker mellom hver frihelg. Og konene 
hadde ingen jobb, men de jobbet MYE! Kjærka 
hadde ikke klart driften uten dem. Basarene var jo 
et rent ektefellearrangement. 

 
Sjømannskirken—revisited 

 
Tilbake-

blikk 

Skrevet av: Bjarte Våge 

Bjarte Våge har vært vikarprest på Sjømannskirken i Houston 
siden september, og returnerte tilbake til Norge og sin kjære 
Anne Helene i slutten av november. Vi takker Bjarte for strålen-
de innsats og veldig hyggelig bekjentskap, og ønsker han og 
Anne Helene alt godt for tiden fremover. 
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beskriver dette arbeidet på Kjærka. 

Alle har behov for å bli sett. Alle trenger hjelp og tilhørighet i 
livet. Ingen er skapt til å være alene med alt. Til alle tider har 
medarbeiderne på Kjærka sett folk i øynene og trykket dem i 
hånda, våget å gå nær mennesker. Og idealet er at ingen skal gå 
fra en kirke uten å ha vært sett og ønsket velkommen tilbake. 

En studentprest sa: Jeg må alltid tenke at de få minuttene jeg nå 
har sammen med denne studenten er kanskje det eneste møtet 
han eller hun får med en prest på tomannshånd. Hvordan vil jeg 
at dette møtet skal være? 

Sjømannskirken har aldri vært den organisasjonen som har gått 
på barrikadene i kirkelige debatter, men de har gått på barrika-
dene for mennesker som trenger noen ved sin side når de er i 
nød. De har søkt å tolke Bibelen så godt det lar seg gjøre, men 
de har også villet tolke Livet, så godt det lar seg gjøre, og i sin 
tjeneste har de bestrebet seg på å holde disse to sammen. 

I dette arbeidet bruker Kjærka mange forskjellige mennesker. 
Og mye av variasjonen i arbeidet fremkommer derfor av det 
mannskap som til en hver tid arbeider på en stasjon. Det er en 
enorm utfordring å jobbe på en stasjon, der fremmede mennes-
ker blir ristet sammen i arbeid og fritid. Derfor går det ikke all-
tid bra. Her er det ikke bare snakk om å arbeide sammen, men å 
leve tett innpå hverandre med ektefelle og barn.  Ikke for ingen-
ting kalte vi oss for kirkefamilien. Og mange er de som henger 
sammen lenge, lenge etter at arbeidsengasjementet er over, 
mens andre bærer på sår. 

Ser man på Sjømannskirkens historie, er det ikke mange stasjo-
ner som opplever å feire 100-års-jubileum. De aller fleste stede-
ne har man opprettet en stasjon, for så å legge ned etter få eller 
mange år. Noen steder har man begynt på nytt igjen, opptil flere 
ganger. Dette sier noe om fleksibilitet og nytenkning. Da Phila-
delphia ble lagt ned, åpnet man opp i Houstons nye kirke. Og 
jeg kan glede meg over å se mange ting fra Philadelphia som er 
kommet til nytte her. Og nye arbeidsredskaper i kirken hjemme, 
er blitt svært gode tiltak på Kjærka: Tårnagentene og Lys Våken, 
Alpha-kurs, for å nevne noen, for ikke å snakke om alle dem 
som nå velger å konfirmere seg og gifte seg i utlandet. Det sier 
også noe om den enorme kontaktflaten kirken ute representerer 
og nye arbeidsoppgaver.  

For en visjonær tenkning mange i Kjærka har utvist! De har 
opprettet arbeid i Syden, stillinger for både ambulerende pres-
ter, Nordsjøprester og studentprester. De fleste som gikk i kir-
ken på Solgården, var klare på at de ikke gikk i kirken hjemme. 
Men her var det verken naboer, slekt eller venner som fulgte 
med i deres gjøren og laden. Hjemme er det ofte noen usynlige 
streker i landskapet som forteller om hvem som hører til i kir-
ken eller ikke. I utlandet er alle strekene borte. Sjømannskirken 
er Kirkens forlengede arm! 

La meg avslutte med å fortelle om den australske sauebonden 
som ble intervjuet av en journalist. For journalisten artet dette 
seg som det totale kaos, og han utbrøt: Jeg forstår at det gjelder 
å ha gode gjerder! Sauebonden så på ham og sa: Nei, det gjelder 
å ha de beste vannhullene! 

Sjømannskirken er forvalter av de beste vannhullene, og jeg er 
glad og stolt over å ha fått være og fortsatt får lov å være saue-
bonde i denne organisasjonen! 

mennesker trenger næring, hjelp, input i livet. Noen trenger 
praktisk hjelp. Andre er i nød. Behovene skifter fra stasjon til 
stasjon. På Sydenstasjonene og i Østen får man mange sosialsa-
ker og har mange fengselsbesøk, ikke minst pga. rusproblema-
tikken. Andre steder bruker man mye tid på kontakt med men-
nesker i helt andre livssituasjoner. Og Sjømannskirken skal 
være kirke for alle. En tidligere sjømannsprest sa til meg: Skal 
du være prest her, må du kunne omgås både fiffen og Fattig-
Franz. 

Det siste symbolet – Korset – forteller om en kirke som formid-
ler evangeliet – det glade budskapet – til alle man kommer i 
kontakt med.  Det slår meg at Jesus brukte to virkemidler i sin 
tjeneste: 1. Han helbredet og viste omsorg. 2. Han fortalte men-
neskene han møtte om himmelen og om Gud. Han viste respekt 
for alle han møtte, og han fortalte og viste dem noe de ikke had-
de hørt eller opplevd før, enten det var verdiord om seg selv 
eller nye tanker om Gud. Han gjorde det Sjømannskirken en tid 
hadde nedfelt i sitt hovedmål for tjenesten: Hjelpe mennesker 
til å definere seg innenfor det kristne fellesskapet. 

Utgangspunktet for alle sjømannskirker vil alltid være de men-
neskene man møter. Og de behovene de har, har forandret seg 
forbausende lite. Men jo lenger borte fra Norge man er, fra 
språk og nettverk, jo tøffere kan det bli. Og da skal Kjærka være 
der. 

En sjømannsprest sa det slik til meg: Du skal vite det, Bjarte, 
folk vil ikke huske deg for det du sier. De vil ikke huske deg for 
det du gjør. De vil huske deg for det du gjør EKSTRA!  For meg 



 

22   Texas Nytt Nr. 4 2015 

 

 

Scandrill 
- Og så ber vi for alle de som er uten jobb nå. Gode 
Gud, vær hos de i en vanskelig og krevende tid. 

Rundt 70 mennesker bøyer hodene sine og folder 
hendene mens en høy, ung mann med mørkt skjegg 
leder forsamlingen i bønn. Torrey Mosvold, Senior 
Vice President i riggselskapet Scandrill, har invitert 
meg med på den månedlige lunsjen for Oilfield 
Christian Fellowship (OCF) i Houston’s First Bap-
tist Church i krysset mellom I-610 og I-10. OCF ble 
grunnlagt i 1991 av brønningeniøren Jim Teague, 
John Bird og Mike Chaffin, som så behovet for et 
kristent fellesskap for alle som jobbet i olje- og 
gassektoren, og i dag inviterer OCF til samlinger i 
flere stater i USA og Canada. I tillegg har OCF gjen-
nom sitt nettverk distribuert bibler i 46 land på 
mange ulike språk, og har også stått bak utgivelsen 
av en custom made Bible kalt God’s Word for the 
Oil Patch – Fuel for the Soul - rett og slett en vanlig 
Bibel med en litt spesiell innpakning og med mange 
personlige historier og vitnesbyrd som innstikk 
underveis.  

Innimellom en kort andakt, et personlig vitnesbyrd og litt infor-
masjon, holder en strykekvartett fra Rice University en mini-
konsert, og vakre juletoner sprer seg i lokalet. Stemningen rundt 
bordene er god, og mange blir igjen for en prat etter at samling-
en er over. Men under overflaten merkes likevel alvoret – og det 
er ikke uten grunn av vi bøyer hodene våre i bønn for alle de 
som i disse dager står uten arbeid og inntekt i olje- og gassekto-
ren.  

-Julaften 2014 kom første kansellering på en av Scandrill rigge-
ne våre. Arbeidet ble stoppet på dagen, og riggen satt ut av drift. 

Frem til mars i år ble ytterligere fem rigger pakket ned, av våre 
totalt 17 rigger. Nedturen vi opplevde i vår kom raskere og har 
vært hardere enn noe annet vi har vært ute for i bransjen siden 
selskapet ble startet i 1977.  

Vi er på kontoret til Scandrill på Katy Freeway, og Torrey Mos-
vold forteller om den krevende våren Scandrill nå har bak seg.  

- Det tøffeste har vært å måtte la folk gå som har vært i selskapet 
i kanskje 15 til 20 år. Vi har prøvd å være fleksible, gi folk tilbud 
om andre stillinger i selskapet når riggen de er på står uten ord-
rer, og på andre måter prøve å holde på de beste og mest dyktige 

folkene. Men likevel - av 430 ansatte satt vi i April igjen 
med bare 240. Det har ikke vært lett.  

Men Torrey er ikke av den pessimistiske typen, og fokuset 
for samtalen dreier ganske raskt inn på de 11 riggene som 
fortsatt er i drift, og all den teknologiske nyvinningen som 
gjør at Scandrill fortsatt er en stor aktør i riggmarkedet – 
og har store ambisjoner for fremtiden.  

Fra å kjøpe gamle rigger og restaurere dem på 80- tallet, 
bygger nå Scandrill riggene sine selv, og legger stor vekt på 
å ta i bruk innovasjon og nyvinninger i riggene sine. Torrey 
forteller blant annet om mer effektive borekroner og utvik-
ling av ny teknologi som måler trykk, temperatur etc. i 
brønnen under boring ved hjelp av Big Data innsamling - 
alt som er med på å gjøre brønnboringen langt mer effek-
tivt enn tidligere.  

- På 90- tallet tok det kanskje 30 dager å bore en brønn. I 
dag er vi nede i 15- 16 dager, vi har altså doblet effektivite-
ten. For ett år siden var det 1800 landrigger i sving i USA, 
nå er tallet nede i 900. Men kanskje dette ikke bare skyldes 
fallet i oljeprisen, men også en langt mer effektiv produk-

Fra åpning av riggen Scan Vision. Fra venstre Torrey Mosvold, Makenzie 
McRae som var gudmor for Scan Vision, Astri Mosvold og Paul Mosvold. 

Skrevet av: Arnfinn Eng 

Scandrill har en årlig picnic for alle ansatte for å feire «the Scand-
rill Family,» der så mange som 600 ansatte med familier deltar. 
Der er det tradisjon med en tautrekkingskonkurranse mellom rigg-
arbeiderne og ledelsen på riggene og i selskapet. 

 

Bedrift 
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sjon? Trenger 
vi virkelig 1800 
rigger? spør 
Torrey. – Så 
har vi også tatt 
i bruk ny tek-
nologi for å 
spare enda mer 
tid mellom 
brønnene. 
Mange opera-
tører ønsker å 
bore flere brøn-
ner på samme 
lokasjon. Tidli-
gere tok det 2 - 
3 dager å flytte 
en rigg bare 
noen få meter – 
alt måtte de-
monteres og 
settes opp 
igjen. Nå har 
Scandrill mon-
tert føtter på 7 
av riggene sine 
– riggen kan 

altså gå selv, ved hjelp en hydraulisk fot i hvert hjørne. Og det er 
store dimensjoner det er snakk om – riggen veier 2.2 mill. pund 
eller rundt 900.000 kg. Når riggen er pakket ned for transport, 
fyller den 50 semitrailere. Å få føtter på en slik koloss gjør den 
ikke til noen sprinter, men å flytte riggen 10 meter for å starte 
på en ny brønn, tar nå bare noen timer, i motsetning til flere 
dagers arbeid tidligere. Og i siste instans er alle nyvinninger 
med på senke produksjonskost-
nadene for operatørene – og 
øker vår konkurranseevne.  

Torrey er tydelig stolt av selska-
pet, og forteller entusiastisk om 
fokuset de har på sikkerhet på 
arbeidsplassen. De har ikke 
hatt alvorlige ulykker eller ska-
der på lang tid, og alle potensi-
elt farlige situasjoner blir tatt 
alvorlig og fulgt opp. Og selv 
om det er vanskelige tider i 
bransjen, ser han optimistisk 
på fremtiden.  

- Nå har vi kommet inn i en 
mer stabil fase – kanskje bun-
nen er nådd? Selv om vi tror at 
2016 fortsatt vil være et kreven-
de år, har vi kontrakter på langt 
flere rigger enn konkurrentene 
våre, og vi har stor tro på frem-
tiden.  

Hver mandag morgen, når le-
delsen i de ulike avdelingene 
samles til ukens operasjonsmø-

Torrey Mosvold 

te, åpner de samlingen med å be for de i selskapet som trenger 
spesiell forbønn – det kan være sykdom i familien, skader eller 
andre ting som gjør livet vanskelig – eller kanskje noen har noe 
å takke for. Det er ingen tvil om at det bak en slik tradisjon lig-
ger en genuin omsorg for de ansatte, og et ønske om at Scandrill 
skal være en god arbeidsplass.  

Torrey takker så mye for besøket, og jeg reiser hjem rikere enn 
da jeg kom. Som gave fikk jeg 3 bibler – God’s Word for the Oil 
Patch- Fuel for the Soul, nok et eksempel på hvordan Guds Ord 
finner kreative veier inn til mennesker og yrkesgrupper som 
kirken sjelden kommer i kontakt med. - Og hvilke andre steder i 
verden enn i Texas kan man lage en slik bibelutgave? undrer jeg 
meg over. Jeg har lært en masse om Scandrill, borerigger, frack-
ing, geologiske formasjoner langs Gulfkysten – og blitt litt bedre 
kjent med en mann som brenner både for jobben sin og for sin 
kristne tro. Tusen takk til Scandrill og Torrey for et hyggelig 
besøk! 

Faktaboks: 

Brødrene Paul og Torrey Mosvold er begge født i USA, men er 
vokst opp på Sørlandet. Så har USA igjen lokket de over i voksen 
alder, og selv om familien har bakgrunn fra shipping, så ble det 
borerigger på land som ble veien videre. Mange nordmenn i 
Houston kjente Martin Mosvold, far til Paul og Torrey, som 
etablerte Scandrill i 1977. Familien Mosvold har i alle år vært 
viktige støttespillere for Sjømannskirken i Houston, mor Astri 
har vært leder av kvinneforeningen og Paul var leder av kirkerå-
det i mange år. Og høyt under hvelvingen under taket på Sjø-
mannskirken i Houston henger Bark Astri – den flotte seilskute-
modellen som ble gitt som en gave fra familien Mosvold til Sjø-
mannskirken i anledning kirkens 20 års jubileum i 2003. Mar-
tin Mosvold døde i 2014, og nå er det sønnene Paul og Torrey 
som driver Scandrill videre, som hhv. President & COO og Se-
nior Vice President.  
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ned stigen, nesten tilbake til utgangspunktet. 

Diskusjonene om hvem som sitter på de rette svarene i livet 
gjelder ikke bare innen kosthold og ernæring. Men det favner 
stort sett alle situasjoner i livet. Alle skal redde oss fra noe hele 
tiden. Personlig tror jeg fast og bestemt på opplysning og alter-
nativer, etterfulgt av menneskets frihet til å velge. Selv om det 
ironisk nok er nettopp det som skaper hodebryet. Det er ingen 
hemmelighet at en kjempegrill med brød, rekesalat, ketchup, 
sennep og løk ikke akkurat er noe stjernemåltid. Vi kan ikke 
gjemme oss bak uvitenhet heller. Men er det nødvendig å nesten 
tvinge oss til å velge? Spille på den såre frykten vi har for å dø 
gjennom stadige propagander? 

Opplysning er flott, misforstå meg rett. Men det blir ofte så alt-
for mange opplysninger om så altfor 
mye i livene våre, at vi nærmest betvi-
ler de enkleste ting. Selv vi som har 
levd en stund, tyller oss inn i undersø-
kelser om både det ene og det andre. 
Og det man alltid har stått for og trodd 
på, kan med ett føles litt usikkert. Var 
det ikke slik allikevel da, dette livet? 
Det er ikke rart at de unge føler dette 
enda tettere på kroppen. 

Spørreundersøkelser hos den yngre 
garde viser at mange sliter med nett-
opp å velge seg livet. Det er så mange 
valg å ta og alt er for så vidt mulig. 
«The sky is the limit» er et uttrykk 
som gir oss en tendens til krampetrek-
ninger i forsøket på å etterleve alle 
valgmuligheter. For så å kanskje falle 
ned til jorden igjen som en rakett på 
nyttårsaften. For det er ikke alt vi alli-

kevel har talent for å gjøre, selv om det blir oss fortalt til stadig-
het. Og skuffelsen kan bli stor når man innser at kunstverket 
ikke blir like fint som man hadde trodd allikevel. 

 Hvis man går litt tilbake i tid og tenker på datidens utfordring-
er, var det en helt annen situasjon. Ble man født som odelsgutt 
på en gård, var det aldri et spørsmål om det var det rette valget 
for deg. Man overtok gården slik forfedrene hadde gjort i gene-
rasjoner forut. Du fortsatte å gå videre på den stien som allerede 
var tegnet for deg. Og det er klart at for mange ble drømmen om 
et annet liv knust før det engang fikk livets rett. Så kan man 
spørre seg om det var lettere den gang, eller om det satte altfor 
store begrensninger i et menneskets liv. Svaret er nok både et 
rungende ja og et like høylytt nei. På mange måter var målet og 
meningen med livet klarere. Men verden har heldigvis gått 
fremover siden den gang. Og når man er så heldig å bo i et fritt 
og rikt land som Norge, kan man velge til man blir blå i fjeset. 
Det er bare det at dette «pick and choose»-samfunnet gir oss 
mange kvaler – valgenes kval. Og vi kjenner ofte frykten komme 
krypende. Frykten for å gå glipp av noe eller frykten for at man 

Kunsten å velge 

 
Til  

ettertanke 

Skrevet av: Kate Hellesmark 

«Et menneske kommer til verden, det vandrer rundt i en ham 
av støv, det lever og spreller og strir en tid, det trekkes med 
sykdom og urett og savn. Så dør det og går i glemme og blen-
der sitt støv med jordens. Markus står det kanskje på brettet, 
hvad for en Markus var det?» spør Gabriel Scott i det kjente 
verket «Kilden.» 

For når vi blir født, får vi ikke livet, men vi får muligheten til å 
leve. Vi får friheten til å male vårt eget bilde, selv om vi starter 
med en viss genetisk ballast som er formet av tidligere genera-
sjoner. Friheten kan vi bruke til å velge et liv i sus og dus, en 
klostertilværelse, et liv fylt med frykt eller et liv fylt med even-
tyr.  

Karen Blixen sier det så fint: «Preg livet ditt mens du har makt 
over det, slik at det ikke lukker seg 
uten spor når du går ut av det.» 

Så vet vi at alle mennesker blir født 
som originaler, men de fleste av oss 
dør allikevel som kopier. For hvordan 
skal vi bli sterke og selvstendige men-
nesker underveis og unngå å følge 
flokken? Hvordan skal vi manøvrere 
oss i denne jungelen av informasjon 
og foreta de valgene som er riktige for 
oss? Og så er det vel også slik at det 
ikke er all verdens fornuft som bringer 
oss videre, men ufornuften. «Fra for-
nuften kommer det sjelden noe som er 
levedyktig,» sier maleren Jakob Wei-
demann. Vi ender som regel som kas-
teballer i et samfunn der det synes så 
mangt og meget om det meste og man 
spreller og strir. For hvordan skal man 
klare å finne sin egen vei? 

Det er ingen tvil om at hyppigheten og tilgjengeligheten av all 
slags informasjon har spilt en avgjørende rolle for menneskehe-
ten på godt og vondt i de senere tiår. Det er enorme mengder 
data som skal filtreres  hver eneste dag, og til slutt blir man 
overveldet av det hele og mister av og til retningssansen. For 
hvem sitter på den endelige fasiten på hva som er rett eller galt, 
sunt eller usunt, moralsk eller ei.  

Debatten pågår for fullt i alle slags medier. De seneste ukers 
medieoppslag har vært nye og oppsiktsvekkende opplysninger 
om rødt kjøtt, bacon og pølse. Det er nå nitidig forsket på og 
konkludert fra høyeste hold som kreftfremkallende. Det er 
egentlig forholdsvis mye som er blitt kreftfremkallende etter 
hvert, og kreft-spøkelset har vi selvfølgelig utviklet stor frykt og 
respekt for. Så derfor stoler vi ofte blindt på tallenes tale og 
svelger den nye informasjonen uten så altfor mye tvil om resul-
tatet. Men så strides de lærde iblant og statistikken viser oss at 
nei-mat fort kan bli til ja-mat igjen, bare det går et visst antall 
år. Og man får litt den følelsen av å spille stige-spillet der man 
kaster terningen, rykker to ruter frem, treffer feil rute, og deiser 
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Lett Sudoku 

skal angre når man ligger på dødsleiet, over valg som har blitt 
gjort eller ugjort i livet.  

 Jan Vincents Johannessen, professor i medisin og tidligere ad-
ministrerende direktør ved Radiumhospitalet i Oslo i 25 år, har 
skrevet boken «Kunsten å leve», med bilder og illustrasjoner av 
kunstneren Jakob Weidemann sammen med teksten. Boka har 
solgt i mer enn 170 000 eksemplarer, og det er ingen hemmelig-
het at jeg er svært inspirert av hans virke og forfatterskap og 
ikke minst hans genuine måte å se oss mennesker på. Han snak-
ker mye om lykke og at den ikke er lett å finne hvis vi jager den. 
Det blir som å jakte på en sommerfugl. Den virrer frem og tilba-
ke uten å la seg fange. Men sitter du i ro, hender det at den 
kommer og setter seg på skulderen din. Og når vi skal diskutere 
lykke, snubler vi gjerne allerede i startfasen, sier han. For hva er 
lykke? Og vi kan heller ikke sammenlikne vår egen lykkefølelse 
med andres. Lykke er heller ikke fraværet av problemer, men 
evnen til å håndtere dem, hevder Johannessen. 

Så hva har lykke til felles med valg egentlig? Jo, det henger på 
en måte litt i sammen. For vi er litt som sommerfugler alle 
mann, i et samfunn som raser av sted i rekordfart og der man 
virrer fra den ene blomsten til den andre i en heseblesende jakt 
på lykke. Og valgene vi gjør underveis, er kanskje av avgjørende 
betydning for hvordan sluttresultatet vil bli.  

Vi fristes til stadighet om lovnader om et bedre liv. Oppford-
ringer om f.eks. å spise mindre pølser. Det er mye i livene våre 
som visstnok har forbedringspotensialet, hvis man bare velger 
riktig. Men hvordan gjør man det?  

Jeg er aldeles ikke noe prakteksemplar å se opp til. Snarere 
tvert om. Jeg klarer å kutte ned fettforbruket iblant og gå meg 
en spasertur istedenfor å bare å sitte i lenestolen og spise potet-
gull. Men alle de andre valgene som ligger der, urørte og uopp-
daget, mest i trass fordi noen forsøker å tilby meg noe nytt hele 
tiden. Men samtidig frykter jeg for hva jeg går glipp av, og sta-
dig oftere oppleves det som om man er på kollisjonskurs med 
seg selv. 

I vårt velferdssamfunn er vi så heldige at vi kan velge fra øverste 
hylle. Våre grunnleggende behov er allerede dekket, så alle de 
andre valgene våre forblir i toppen av behovspyramiden. Men 
det er også der vi navigerer feil i terrenget. 

For vi vil jo huskes som en person som sto for noe og som trod-
de på sine egne vurderinger; ikke som en person som tvilte på 
om fargen gul egentlig var gul når alt kom til alt.  

Oppgaven med å bli kjent med seg selv er vanskelig, syns jeg. 
Jeg lar meg altfor lett påvirke og blende, er rene svampen i for-
hold til alt nytt som blir servert meg på et sølvfat. Jeg kjøper 
VG+ abonnement for å kunne lese om de velmente rådene om 
hvordan jeg skal velge å oppdra mine barn på best mulige måte. 
Samtidig sluker jeg rådene om hvordan jeg skal oppføre meg 
ovenfor min partner slik at han syns jeg er særdeles attraktiv å 
være sammen med. Jeg leser om kosthold og ernæring. Jeg leser 
at jevnlig trim er sunt for kropp og sjel og at du kan bli et riktig 
super-menneske om du bare blir i pakt med sjelen din.  «Velg 
deg de riktige vennene og velg den riktige jobben,» sier psykolo-
gene. «Velg deg et liv du selv har kontroll over, og som du selv 
har hovedrollen i. Kast deg på toget når det kommer. Ellers blir 
du sittende på perrongen og dagdrømme. Og det er ikke sikkert 

det kommer et tog til!» 

Det er den nye trenden vi har og Carpe Diem for hva det er 
verdt! 

Heldigvis er det en masse valg som ikke er like viktige eller be-
tydningsfulle, og som ei heller har store konsekvenser for om vi 
blir sånn passe lykkelige på vår moder jord. Skal man ta den 
røde blusen eller vil det passe bedre med en genser i dag? Skal 
jeg ta kaffe til frokost eller en kopp te? Skal jeg gå til jobben og 
få nødvendig mosjon eller skal jeg ta trikken? Og hva skal vi ha 
til middag i dag? Fiskeboller eller fiskepinner? Min bedre halv-
del vil hardnakket påstå at selv der har jeg et problem med å 
velge. 

Fortellinger har alltid hatt stor betydning i livet mitt. Og jeg 
tiltrekkes spesielt til disse historiene i barnebøkene der hand-
lingen stort sett er et speilbilde av vårt voksne liv. I Hundreme-
terskogen, som er en veldig stor og fin skog i England, finner vi 
Kristoffer Robin og vennene hans. Både tigeren Tigergutt, gri-
sen Nasse Nøff, kenguruen Kengubarnet og selvfølgelig hoved-
personen selv- en lun og godhjertet teddybjørn som aller helst 
liker å snakke om seg selv. Og når han blir spurt av Kristoffer 
Robin om han vil velge melk eller honning til brødet, svarer 
han: Ja takk begge deler! Han kan ikke se for seg det å måtte 
velge mellom to goder.  

Når livet på jorden en gang tar en slutt, har jeg et ønske om å 
gjenoppstå som en Ole Brumm. Hvilket godt valg måtte ikke det 
være! 
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Olav og Lucille til minne 

Glimt fra Kirkeboken 

Redigert av: Terje Odden 

Kjell Doucet og Lorna 
Shoemake giftet seg i 
Sjømannskirken i Hous-
ton, søndag 11. oktober 
2015. 

 
Glimt fra 

Kirkeboken 

Skrevet av: Tone Lofstad 

Johanna Wong ble 
døpt i Sjømannskir-
ken i Houston, søndag 
25. oktober 2015. For-
eldre er Peng Wang 
og Julian Wong. 

I august mistet vi to gode venner og trofaste kirkegjengere gjennom 
mange år. Lucille og Olav Utne døde med bare tre ukers mellomrom. Dere 
som har bodd her en del år husker Lucille og Olav, men de siste årene - 
etter at Lucille fikk Alzheimer - kom Olav til kirken for det meste alene. 
Sist vinter flyttet de inn på et sykehjem i nærområdet, for det ble for mye 
for Olav å greie alene.  

De var begge født i Argentina, utenfor Buenos Aires. Lucille McDonough 
ble født 31. oktober 1922, og Olav 20. januar 1927 av norske foreldre. De 
traff hverandre mens begge jobbet for Du Pont. Han emigrerte til USA i 
ung alder, og endte opp i Lake Charles, Louisiana. Etter en stund dro han 
tilbake, og giftet seg med Lucille, og de returnerte deretter til Lake Char-
les. Der jobbet han for Brown & Root, og Lucille fikk snart jobb på konto-
ret til en nabo og god venn som var kiropraktor. Olav ble så overført til 
B&R’s kontor i Deer Park, og Lucille fikk jobb i en bank i Pasadena. En av 
sjefene der solgte huset sitt i 3610 Starlite, Pasadena, som de kjøpte. Der 
bodde de til de flyttet på sykehjemmet i år.  

De var begge aktive i kirken i mange år, både på dugnader, julemarked og 
mye annet. Lucille sovnet stille inn den 7. august, og 2 uker senere fikk 
Olav et voldsomt slag, og han døde 30. august. Minnesamvær ble holdt på 

Sjømannskirken 8. september. Urnene er fraktet tilbake til familien i Argentina.  

Vi lyser fred over Lucille og Olavs gode minne.  
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Julens program på Sjømannskirken 

 

Info 

Gjensyn med Gerd og Morten Nygård 

Lørdag 12. desember:  Lørdagsgrøt på kirka kl 12- 16. 

13. desember:  Dansk julegudstjeneste på kirken kl 11.  

19. desember kl 12- 16:  Juleverksted på Sjømannskirken for store og små. Servering av 
julegrøt, kaffe og vafler. God julestemning og moro for hele fami-
lien! 

20. desember kl 16:  Vi synger julen inn på Sjømannskirken. Ingen gudstjeneste kl 11.  

24. desember:  Det blir to gudstjenester på julaften: kl 12 og kl 14.  

Julaften på kirka:  Kl 17 og utover kvelden. Har du ingen å feire jul med? Ikke sitt 
hjemme alene på julaften! Hjertelig velkommen på Sjømannskir-
ken – her blir det god norsk julemat, juletre, gaver og garantert 
god julestemning. Pris: $25 for voksne, $10 for barn. NB: påmel-
ding. 

25. desember:  Julegudstjeneste kl 11.  

26. desember- 1. januar:  Kirken er stengt.  

2. januar:  Åpen kirke – lørdagsgrøt. 

3. januar:  Gudstjeneste kl 11 og juletrefest. Det blir gang rundt juletreet og 
gaver til alle barna. Velkommen! 

Da ny kapellan lar vente på seg, og 
vikarprest Bjarte Våge har vært 
her så lenge han har anledning til, 
har vi igjen vært så heldige å få ut 
forsterkninger fra Norge. I desem-
ber kommer Gerd og Morten Ny-
gård ut og skal hjelpe til på kirka 
til slutten av februar. Gerd og 
Morten bodde i Houston fra 2002 
til 2005, da hun jobbet som hus-
mor, og han som kontormedarbei-
der.  Så mange av dere kjenner 
dem allerede. Velkommen skal 
dere være – og takk for at dere 
stiller opp for Sjømannskirken i 
Houston! 
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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. 
3-2015 

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 

     7    

 3    5    

 8 5 6   2   

1 6 8 2    5  

9        8 

   3   4   

  6 4  8  9  

7 9       1 

         

4 8 7 2 6 5 9 3 1 

9 6 3 4 1 8 2 5 7 

1 2 5 7 3 9 4 6 8 

7 3 1 9 5 2 6 8 4 

5 9 8 1 4 6 3 7 2 

2 4 6 8 7 3 5 1 9 

3 7 9 6 2 1 8 4 5 

6 1 2 5 8 4 7 9 3 

8 5 4 3 9 7 1 2 6 

2 4 7 8 3 1 6 9 5 

8 9 6 4 7 5 2 3 1 

1 5 3 2 9 6 7 8 4 

4 7 5 9 2 3 8 1 6 

6 3 8 1 5 7 4 2 9 

9 1 2 6 4 8 3 5 7 

5 2 4 3 6 9 1 7 8 

3 8 9 7 1 4 5 6 2 

7 6 1 5 8 2 9 4 3 
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Lokale samarbeidsavtaler 
 

Partnership 
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  Viktige kontakter i Houston 

Swedish American Chamber of Com-
merce 

Jonas Dahlström 

Telefon:  ................................... 713 876 1188 

E-post:  ....................... houston@sacctx.com 

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

 

SWEA Houston 

Annki Lerner 

Telefon:  .................................. 414 534 0093 

E-post: .................. annki.lerner@gmail.com 

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

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

 

The Swedish Club of Houston 

Kontakt: Marie Teahen 

Telefon:  .................................. 978 524 0219 

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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