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Den danske teologen og filosofen Knud Ejler Løgstrup skrev 
boken «Den etiske fordring» i 1956. I boken beskriver Løgstrup 
tillit som et grunnfenomen i tilværelsen. Et av hans mest kjente 
sitater er som følger: Den enkelte har aldrig med et andet men-
neske at gøre uden at han holder noget af dets liv i sin hånd. Er 
ikke det fantastisk vakkert skrevet – men samtidig også litt 
skremmende? Hvorfor er det slik? Hvordan kan det ha seg at vi 
stort sett alltid møter ukjente mennesker med tillit? 

Løgstrup svarer slik: På forhånd tror vi hinandens ord, på for-
hånd har vi tillid til hinanden. Det er måske mærkeligt nok, 
men det hører med til at være menneske. Tillit er et grunnfeno-
men i tilværelsen, og vårt utgangspunkt selv når vi møter et vilt 
fremmed menneske, er at vi alltid møter det med tillit. Vi går 
hverandre i møte med et åpent sinn, vi ser etter det gode i den vi 
møter, vi stoler på han eller henne, og i dette møtet legger vi litt 
av vårt eget liv i et fremmed menneskes hender.  

Og jeg tenker at Løgstrup langt på vei har rett. Jeg kjenner meg 
igjen i dette i alle de korte og lange møtene jeg har med mennes-
ker på en vanlig dag. Når jeg går i butikken og handler mat, om-
gås jeg en mengde mennesker, men uten at jeg egentlig har noe 
med dem å gjøre. Men jeg stoler på at de ikke vil gjøre meg noe 
vondt. I den korte praten med ekspeditøren i kassa – om den er 
aldri så overfladisk – ligger det en grunnleggende tillitserklæ-
ring mellom oss. I det bitte lille øyeblikket våre liv kom i berø-
ring med hverandre – og vi kommer sannsynligvis aldri til å 
møtes igjen – la vi litt av våre liv i hverandres hender. Vi møter 
hverandres blikk, ønsker hverandre en god dag videre, takker 
for hjelpen osv. – og nettopp på denne måten viser vi oss tilliten 
verdig.  

Vi kunne ikke fungert uten at hvert møte mellom mennesker i 
utgangspunktet er basert på en grunnleggende tillit. Samfunnet 
ville gått fullstendig i stå om vi skulle gått rundt og mistrodd 
hverandre uten at vi hadde noen god grunn til det. Tillit er et 
grunnfenomen i vår tilværelse – vi er nødt til å stole på hver-
andre, og vi gjør det. Og så kommer Løgstrup til poenget: I hvert 
enkelt møte mellom mennesker foreligger det et valg: Vi må 
velge om vi skal være tilliten verdig eller ikke. Vi må velge om vi 
skal gjøre dagen lys eller mørk for hverandre, om den skal være 
truende eller trygg, om den skal være vid og åpen eller trang og 
snever. Vi må velge mellom å ha omsorg overfor den andre eller 
å ødelegge. Og fordi vi står overfor dette valget – hele tiden og 
overfor hvert eneste menneske vi møter – har vi også makt, en 
makt som må forvaltes. Når jeg møter deg med tillit, legger jeg 
også litt av mitt liv i dine hender. Jeg gjør meg selv sårbar, og du 
får makt over meg. Den etiske fordring ligger nettopp i dette – 
valgene vi gjør i møtet med hverandre må være gode og riktige 
valg, og etikk handler om å velge gode livsbetingelser for hver-
andre. 

Foranledningen til denne tankestreken – som jeg er redd ble 
noe filosofisk – er en skremmende og grusom hendelse. Jeg 

Stoler du på meg? 
 

Tanker i 
tiden 

Skrevet av: Arnfinn Eng 

tenker på det som skjed-
de i Paris for noen uker 
siden. To menn stormer 
inn i et redaksjonslokale 
og skyter vilt rundt seg 
med automatvåpen – 12 
mennesker ligger døde 
tilbake. En helt ekstrem 
situasjon selvsagt, men 
likevel: Hvordan ville 
samfunnet vårt fungert 
om vi hele tiden gikk og 
bar på en frykt for at noe 
slikt kan skje meg i dag? Svaret finner vi om vi reiser til et land 
herjet av krig og ødeleggelser – samfunnet fungerer ikke lenger. 
Alt har stoppet opp, ingen stoler på hverandre – det er et sam-
funn hvor livsbetingelsene er blitt borte, og hvor frykten for 
hverandre har erstattet tilliten.  

Jeg er glad for at jeg slipper å møte hverdagen med en slik 
grunnleggende frykt og mistillit til mine medmennesker. Når vi 
leser evangeliene, ser vi at Jesus hadde en grunnleggende tillit 
til alle han møtte – også til de fremmede, de som ingen ville ha 
noe med å gjøre, de som egentlig skulle være hans fiender. Han 
krysset grenser – både sosiale, religiøse og etniske – og hele 
hans liv var et vitnesbyrd om tillit. Så stor var hans tillit til men-
neskene, at han la livet sitt i deres hender, bokstavelig talt. Han 
trengte ikke å gjøre det, men han valgte å gjøre det. Det fikk 
fatale følger for han, men for meg og deg la valget hans grunnlag 
for en livsbetingelse fullstendig fri for mistillit, menneskefrykt 
og til og med frykt for døden. Den enkelte har aldrig med et 
andet menneske at gøre uden at han holder noget af dets liv i 
sin hånd. I møtet med Jesus legger vi også litt av vårt liv i hans 
hender – min erfaring er at han er tilliten verdig.  
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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! 

Karianne T. Angelskår 
Vertskap/husmor 
Telefon: +1 832 279 7990  
kta@sjomannskirken.no 

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

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

Ingrid Kyllingstad 
Diakonal medarbeider 
Mobil: +1 832 202 4293 
iky@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 2015’. 

Bankkonto i Norge:  Sparebanken Pluss: 

 3000.19.93840 

Neste nummer trykkes i mai 2015. 

Kontakt kirken for annonsepriser mm. 

Vi ber om at de som endrer adresse, eller ikke lenger ser behov 
for å motta bladet, melder fra om dette til Sjømannskirken i 
Houston.  

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

Redaktør for dette nummer: Terje Odden. 

Oddbjørn Angelskår 
Diakonal medarbeider 
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oan@sjomannskirken.no 

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 

Kristian Kyllingstad 
Sjømannsprest/kapellan 
 Mobil: +1 832 279 7977 
kky@sjomannskirken.no 

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

 

Navnet Jesus blekner aldri  

Min salme 

Når jeg fikk spørsmål om å skrive om «min salme», var det førs-
te som kom i tankene en gammel salme. Dette er en salme som 
gir meg gode og varme tanker og følelser. Det er en salme som 
min farfar alltid nynner på. Jeg mimrer om fisketurer vi dro på, 
den store båten hvor han gikk rundt og nynnet på denne sal-
men, turer på bedehuset, sommerleirer og så mye mer. Derfor 
bestemte jeg meg for å skrive om salmen «Navnet Jesus blekner 
aldri».  

Denne salmen betyr mye for meg fordi den bringer frem varme 
følelser og gode minner. Når jeg ser på teksten, og hører Sigvart 
Dagsland synge den i bakgrunnen, tenker jeg på hvor sann og 
ekte den er, like mye i dag som den var når den ble skrevet i 
1923. Navnet Jesus er virkelig evig, det er et navn som betyr så 
mye for så mange, rundt om i hele verden. Jeg føler meg så hel-
dig som fikk vokse opp med dette navnet i hverdagen, og er glad 
jeg nå har sjansen til å føre det videre til mine barn. Når jeg 
hører min datter på 3 år lage sin egen sang med navnet Jesus, 
det er da jeg skjønner hva for et stort navn det virkelig er. Det 
skyter virkelig nye skudd, hver dag i våre barn og unge, og hver 
gang noen bestemmer seg for å vende seg mot Gud. Det er vir-
kelig en misjonssalme.  

På mange måter er denne salmen egentlig farfar sin, men jeg 
føler den har blitt min også. Hver gang jeg har hatt det tøft i 
livet, så har denne salmen hjulpet meg. Den roer meg ned, jeg 
hører farfar sin stemme som nynner den, om igjen og om igjen. 
Nesten som en vuggesang. Navnet Jesus bringer håp og trøst, 
hat må vike og ondskap flyr, og jeg vet med dette at «ved det 
navn skal rettferds rike skyte friske skudd på ny». Livet blir 
bedre, og Jesus er med meg gjennom hele reisen.  

Litt om meg: 

Jeg har vokst opp i Hurdal, en liten skogsbygd 
helt nord i Akershus, hvor både Gå Ut Senteret 
og Hurdal Verk Folkehøyskole har vært en stor 
del av livet. Jeg har mye familie utenfor Bergen 
og var med i bedehuskulturen der, og sommer-
leirer i Sætervika var alltid populært. Etter noen 
år på Sygna Videregående Skole, en kristen 
internatskole, bestemte jeg meg for å ta et friår 
og kom først som Au Pair til Chicago. Det var 

der jeg møtte mannen min, Michael. Siden har vi bodd både i 
Norge og i flere stater her i USA. Nå har vi landet i Houston 
med våre to små, Aeris (3 år) og Kamilla (1 år) og stortrives med 
det. Vi er etter hvert blitt ganske faste på Sjømannskirken her, 
og trives godt med litt mer norsk i hverdagen igjen.  

Ingvild Leah Randle med farfar, ektemann og barn 

Navnet Jesus blekner aldri 
Skrevet av: David Welander 
 
Navnet Jesus blekner aldri, tæres ei av tidens tann. 
Navnet Jesus, det er evig, ingen det utslette kan. 
Det har bud til unge, gamle, skyter stadig friske skudd. 
Det har evnen til å samle alle sjeler inn til Gud.  
  
Omkved:  
Navnet Jesus må jeg elske, 
det har satt min sjel i brann. 
Ved det navnet fant jeg frelse, 
intet annet frelse kan. 
  
Jesu navn! Hvor skjønt det klinger, la det runge over jord! 
Intet annet verden bringer håp og trøst som dette ord. 
For det navn må hatet vike, for det navn må ondskap fly. 
Ved det navn skal rettferds rike skyte friske skudd på ny. 
  
Omkved 
  
Midt i nattens mørke blinker som et fyrlys Jesu navn, 
og hver hjelpløs seiler vinker inn til frelsens trygge havn. 
Og når solen mer ei skinner, Jesu navn, det lyser enn. 
Da den frelste skare synger høyt dets pris i himmelen! 
  
Omkved 
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«Moderkornet» og supermat frå Andes. 

Eg elskar ris. Etter å budd store deler av livet i land der dei et ris 
tre gonger for dagen, har eg blitt avhengig. Av og til bare må eg 
ha ris. 

Men etter at eg kom 
hit til Houston har eg 
oppdaga Quinoa, ein 
god erstattar for ris. 
Det pussige er at 
sjølv om eg vaks opp 
i Andesfjella der qui-
noaen kjem frå, kan 
eg ikkje hugse å ha 
spist det nokon gong 
der. 

Quinoa er ein plante som blir dyrka i opp til 4000 m.o.h. i An-
desfjella i Sør-Amerika. I over 5000 år har denne frøsorten vore 
ei viktig kjelde til næring for folk i Peru, Bolivia, Ecuador og 
Colombia. 

Inkaindianerane kalla quinoa for «moderkornet», vi kallar det 
for supermat.  

Quinoa er mellom anna glutenfritt, har lite kaloriar og eit pro-
teininnhald som kan måle seg med kjøtt (14-16 %). Det er og ei 
god kjelde til jern og har høgt fiberinnhald. 

Quinoa har ein mild smak, kanskje litt nøtteaktig. Det finnes 
både kvit, raud og svart quinoa. Konsistensen på kokt quinoa 
kan likne luftig ris eller couscous. 

Bruksområder. 

 Smakar like godt kald som varm 

 Perfekt som alternativt til ris eller couscous 
 Kjempegod blanda i salat 

 God i brød eller i smoothie 

Korleis koke Quinoa. 

Kok med dobbel menge vatn og litt salt, på lav varme under 
lokk i ca. 20 minutt. Du kan og tilsetje krydder eller buljong i 
kokevatnet. Quinoaen er ferdig når dei små frøspirene som ser 
ut som små haler har kome fram. Rør forsiktig med ein gaffel så 
den blir luftig og fin. 

Ein salat som er blitt ein favoritt er Quinoasalat med avokado 
og mango. 

 

 Quinoa 

 Fra  
Sjømanns-

kirkens 
kjøkken 

 

Skrevet av: Karianne Angelskår 

Quinoasalat med avokado og mango. 
2 porsjonar 
1 stor mango 
1 avokado 
½ rød paprika 
½ chilli (hvis du 
liker det litt sterkt) 
2 dl kokt quinoa (ca 
1 dl tørrvare) 
3 gode never ruccola 
½ rødløk i tynne 
strimler (kan kuttes 
ut) 
1 dl hakka koriander 
2 ss sesamfrø eller gresskarkjerner 
Olivenolje 
Sitron/lime 
Pepper / salt 

Framgangsmåte: 

Kok quinoaen og avkjøl den. Del mango, avokado, paprika og 
rødløk i passe store biter. Bland alt forsiktig saman og ta på litt 
god olivenolje og nypressa lime eller sitronsaft. Dryss på salt og 
pepper etter smak. Strø over sesamfrø eller gresskarkjernar før 
servering. Serveres som ein siderett eller som eit eget måltid 
med godt brød til. 

Ei lita ekstraoppskrift til deg som likar fersk koriander og sit-
ron: 

Couscous med fersk koriander og sitronsaft. 

Ingredienser: 
2 ss olivenolje 
2 fedd kvitløk 
½ ts gurkemeie /turmeric 
4 dl vatn 
1 ts finreve sitronskall 
½ ts salt 
3.5 dl couscous 
1 dl hakka koriander 
2 ss nypressa sitronsaft 

Framgangsmåte: 

Varm olje i ei gryte og ha i hakka kvitløk og gurkemeie. La dette 
surre eitt minutt. Ha i vatn, sitronskall og salt. Kok opp. Ta gry-
ta av plata og ha i couscous. La dette stå under lokk i ca. 5 mi-
nutt, til alt vatnet er absorbert. Rør forsiktig i med ein gaffel, 
bland i koriander og sitronsaft. Smak til med pepper og ekstra 
salt om nødvendig. Yummi! 

Kos deg!  

Helsing Husmor Karianne 
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Norsk bosetting i Texas startet for snart 200 år siden. Allerede 
på 1820- og 1830-tallet kom de første innvandrerne på leting 
etter et bedre liv, og til tross for de store forskjellene i klima og 
natur, var det mange som etter hvert prøvde lykken på denne 
måten. Lite er kjent og skrevet om de første norske bosetterne i 
Texas, og selv om Clifton er «the Norwegian Capital of Texas», 
har det ikke vært mye dokumentasjon tilgjengelig verken her 
eller hjemme i Norge. Cleng Persson, som for mange regnes 
som pioneren i norsk bosetting i USA, var i utgangspunktet 
ikke interessert i Texas og kom hit først mye senere. Det måtte 
en amerikansk historieprofessor til får å rettet på dette, og 
Charles H. Russell er nå klar med sin tredje bok om norske 
innvandrere i Texas. En kald og våt januardag tok vi turen ned 
til Clear Lake for å møte Charles, og høre mer om bakgrunnen 
for hans interesse for dette temaet. 

Lyset på prærien 

 

Hovedsak 
Skrevet av: Terje Odden 

Vi setter oss ned ved kjøkkenbordet i huset han deler med sin 
norske kone Inger, og jeg vil først vite litt om hvem Charles Rus-
sell er. Han forteller at han ble født i Paris i 1925 av amerikans-
ke foreldre, og han reiste mye rundt i Europa de første årene av 
sitt liv. Han gikk på high school delvis i Europa og delvis i USA. 
Etter high school prøvde han å verve seg til militæret, men han 
fikk beskjed om at han hadde for dårlige karakterer til å bli god-
tatt. Dette var på slutten av andre verdenskrig, og han visste at 
han bare kunne vente til han ble 18, så ville han bli «drafted». 
Så i januar 1944 kom brevet med innkalling, og hans mål var å 
bli pilot. På dette stadiet i krigen hadde de nok piloter, så den 
muligheten ble avvist. Men de trengte skyttere til å betjene mi-
traljøsene om bord på bombeflyene, så han sa ja til det. Etter tre 
måneders trening ble han så stasjonert i England. Han fløy til 
sammen 33 tokt over Tyskland, og det var mange og til dels kri-
tiske situasjoner på flere av turene. Vi skal ikke gå i detaljer her, 

men Charles røper at hans 
neste bokprosjekt skal bli en 
selvbiografi fra krigen, så da 
får vi vente til den er ferdig! 

Etter krigen kom Charles til-
bake til USA, og fikk nyte godt 
av den såkalte «The Ser-
vicemen's Readjustment Act of 
1944», bedre kjent som «GI 
Bill». Dette var et program 
som finansierte utdanning for 
alle krigsveteraner som ønsket 
det, og han kan ikke få fullrost 
dette programmet nok. Han 
hadde tidlig interessert seg for 
amerikansk historie, og tok 
først en bachelorgrad ved 
Dartmouth College, så en mas-
tergrad ved Columbia Univer-
sity i New York, der han også 
tok sin doktorgrad noen år 
senere. Hele sitt yrkesaktive 
liv tilbragte han ved Boston 
University og Columbia Unive-
sity, og han var også Dean ved 
Mattatuck Community College 
i Connecticut. I 1992 pensjo-
nerte han seg og flyttet til Tex-
as. Jeg skyter inn et spørsmål 
om hvorfor Texas, og han for-
teller at hans barn fra tidligere 
ekteskap bor her, og dessuten 
syntes han klimaet var litt mer 
fristende enn det Connecticut 
kan varte opp med. Han hadde 

Charles Russell med sin seneste bok «Wilhelm», som blir lansert offisielt på Norway House 26. 
februar. 
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møtt Inger i Roma i 1984, og i 1986 giftet de seg. De har til sam-
men sju barn fra hver sin kant som er spredt for alle vinder, 
både i USA og Norge.  

Charles er ikke en person som snakker mye om seg selv, og det 
er tydelig at han blir vesentlig mer engasjert når han skal fortel-
le om sine bokprosjekt. Etter at han ble pensjonert i 1992, job-
bet han fortsatt litt på community colleges i Houston-området; 
han sier det fine med å være pensjonist er at han kunne jobbe så 
mye – eller så lite – han ville! Så i 1995, mens Inger var på be-
søk hjemme i Norge, dro han mest av kjedsomhet en tur opp til 
Clifton. Han hadde hørt om den norske bosettingen i Texas på 
1800-tallet, og visste det var et museum der med mye norsk 
historie, så han tenkte det kunne være en fin måte å slå i hjel 
tida med å besøke dette museet. Der fant han blant annet et 
bilde av en Elise Wærenskjold, som han senere skulle vie mye av 
pensjonistlivet sitt til å skrive om og forske på. Hun var en fore-
gangskvinne på mange måter, og det viste seg at hun hadde vært 
meget aktiv i å promotere Texas for andre nordmenn som hadde 
dårlige kår i gamlelandet. Hun mente dette var den beste plas-
sen å reise til. På museet fantes det også en bok som var utgitt 
på 1960-tallet, der de hadde oversatt og utgitt mange av brevene 
Elise skrev til venner og kjente i Norge. Charles ble veldig fasci-
nert av hennes historie, og til sin store forbauselse oppdaget han 

at det var veldig lite 
annet skriftlig mate-
riale tilgjengelig om 
henne og livet for 
nordmenn i Texas på 
denne tida. Han be-
stemte seg derfor der 
og da for å finne ut 
mer om dette, selv 
om han nok ikke på 
det tidspunktet ante 
hvor omfattende, og 
ikke minst tidkre-
vende, dette arbeidet 
skulle bli. 

Nå begynte snøbal-
len å rulle. Han fant 
ut at det fantes 
mange flere upubli-
serte brev fra Elise, 
og også avisartikler 
hun fikk publisert i 

Norge for å fortelle om hvor mye bedre livet var i Texas enn i 
Norge. Han reiste flere ganger til Norge, kamuflert som ferietu-
rer, men han brukte mesteparten av tida til å lete opp dokumen-
ter og historiske minner fra denne tidsepoken. Han har også fått 
tilgang til riksarkivene, noe som har gitt verdifulle bidrag til 
hans forskning. Han bestemte seg for å prøve å skrive en biogra-
fi om Elise, noe som slett ikke var en enkel oppgave, tatt i be-
traktning at ingen hadde samlet denne informasjonen før. I til-
legg var mye skrevet for hånd på norsk etter datidens skrivemå-
te, så her kom Inger til god hjelp og hjalp til med oversettelse av 
alle dokumenter. I 2005 var han klar med boka, og han kalte 

den «Undaunted: A 
Norwegian Woman in 
Frontier Texas».  Han 
fikk også oversatt flere 
brev og artikler som 
tidligere ikke var ut-
gitt, og kom i 2008 
med neste bok, som 
var en samling av dis-
se oversettelser. Den-
ne boka kalte han 
«Light on the Prairie» 
- Lyset på prærien.  

Elise var en foregangs-
kvinne på mange må-
ter. Som 24-åring gif-
ter hun seg med Sven 
Foyn, en av hval-
fangstpionerene i Nor-
ge, men skilte seg fra 
ham etter tre år. Etter 
at hun kom til USA 
giftet hun seg med 
Wilhelm Wærenskjold, som hadde reist sammen med henne fra 
Norge. I USA endret de skrivemåten til Waerenskjold. Lite og 
ingenting var skrevet om ham, og i løpet av sin forskning fattet 
Charles også interesse for hans liv og bakgrunn. Han begynte 
derfor å jobbe med et nytt bokprosjekt så snart «Light on the 
Prairie» var trykket, og dette var om mulig enda mer komplisert 
enn bøkene om Elise. Først nå i 2015 er denne boka klar til utgi-
velse, og den offisielle lanseringen vil skje på Norway House 26. 
februar.  

Charles går nå inn i sitt nittiende år, men hans energi, entusias-
me og hukommelse bærer på ingen måte preg av hans alder. 
Hans eneste klage er hørselen, som nok fikk en hard medfart 
under krigen. I tillegg sier han at korttidshukommelsen har blitt 
dårligere, men han har ingen problemer med å ramse opp navn, 
steder, datoer osv. som han har besøkt i forbindelse med bok-
prosjektene. Ad omveier får jeg vite at hans største bekymring 
for noen år siden, da han havnet på sykehus med hjernerystelse 
etter et fall mens han drev med hagearbeid, var at han ble plaget 
av svimmelhet så han ikke greide å jobbe så hardt han ønsket 
med bokprosjektet!  

Jeg spør hvordan han holder seg så frisk, både fysisk og psykisk, 
og han er ikke i tvil om at arbeidet med bøkene er en av driv-
kreftene. Han har ikke mange andre hobbyer, men sier han 
samler litt på stener. Men også der er det historikeren som stik-
ker seg fram; han tar fram det som viser seg å være vel bevarte 
fossiler som er millioner av år gamle. Jeg forventet vel heller 
ikke en boks med fargerike steiner fra fjæra… Han innrømmer 
også at han ikke liker å lese romaner. «Virkeligheten er jo så 
mye mer fascinerende – å lese om virkelige personer og hendel-
ser er jo mye mer interessant enn oppdiktete historier», sier 
han. Litt motvillig innrømmer han at han har jo lest noen roma-
ner, og til og med likt noen av dem, men det er mange år siden.  

Biografien om Elise Waerenskjold 

«Light on the Prairie» er en samling 
av tidligere upubliserte brev og ar-
tikler skrevet av Elise Waerenskjold.  
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Til slutt drister jeg meg til å spørre; hva er den største forskjel-
len i dag fra da du vokste opp? Han har svaret på rede hånd: 
Teknologien – på godt og vondt. Han forteller at hans daværen-
de kone kjøpte en Macintosh tidlig på 80-tallet, og han bestemte 
seg da for at han måtte følge med på denne utviklingen og ikke 
komme i bakevja. I dag er han totalt avhengig av sin PC, sin 
smarttelefon, og han har en laptop i feriehuset deres i Connecti-
cut. De første bøkene skrev han på skrivemaskin, med blåpapir 
og rettetast, så der har utviklingen definitivt gjort jobben mye 
enklere. Men samtidig er han redd at de som har vokst opp med 
denne teknologien, kanskje mister noe av metodikken og måten 
å bygge opp bøkene på som de brukte før. Han innrømmer at 
han fortsatt bruker små kartotekkort mens han jobber med bø-
kene, det gjør det mye enklere å få oversikt og sortere temaene i 
riktig rekkefølge, men etter det er alt elektronisk.  

Charles H. Russell er en fascinerende person. Hans kunnskap 
om amerikansk historie er imponerende, og det er beundrings-
verdig å se med hvilken grundighet han har gått løs på det som i 
utgangspunktet syntes som et umulig prosjekt; å skrive to bio-
grafier om to nordmenn som kom til Texas fra Norge for over 
150 år siden, uten at noe av informasjonen var samlet eller kjent 
på forhånd. Han har ikke tall på hvor mange timer han har 
brukt, men etter å ha lest de forrige bøkene, og også fått en 
«sneak peak» i den nye boka, er det tydelig at det grundige ar-
beidet har gitt resultater. Og med fare for å forvri Texas-
landskapet fullstendig og trekke prærien helt ned til Clear Lake, 
mener jeg å ha dekning for min konklusjon: Han er definitivt 
vårt lys på prærien! 

 

Hovedsak 

 

 

 

Boklansering 

Charles H. Russells seneste bok, 
«Wilhelm», blir offisielt lansert på et 
arrangement på Norway House 26. 
februar kl. 18:30, i regi av Norwegian 
Society of Texas (NST) - Snorre Chap-
ter. 

Alle som vil være med på dette er hjer-
telig velkommen til å delta. For mer 
informasjon og påmelding, se Snorres 
side på Facebook: 

(www.facebook.com/nst.snorre). 

Charles vil fortelle om arbeidet med 
boka, og det blir anledning til å kjøpe 
en signert kopi. 

Enkel servering som er sponset av 
generalkonsul Jostein Mykletun.  

Wilhelm Waerenskjolds gravstein på Four Mile Cemetery i Van Zandt County, sørøst 
for Dallas 

Boka om Wilhelm Waerenskjold 
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på fransk vis, er vinen 
et viktig element i mål-
tidet. Betjeningen er 
kunnskapsrike på hva 
som passer best for 
maten du velger. Men 
legger du alt opp til 
dem, må du regne med 
at du også her får kva-
litet på det du bestiller. 
Så når regninga kom-
mer, får man lukke 
øynene. Vin finnes i 
alle prisklasser, men 
som en amatør av en 
vinkjenner er jeg nok 
ikke helt villig til å 

punge ut altfor mange 
dollar. Og da velger jeg 
heller vinen selv og be-
gynner vel helst med prislista. 

Det er muligheter for holde private selskaper i egne avdelinger i 
restauranten, og det er et eget lokalt bakeri vegg i vegg som du 
kan få kjøpt brødet de serverer. Pluss de søte og franske småka-
kene av ulike slag og de unike suppene har de i egenproduserte 
glass for salg.  

Valet parking er alltid tilgjengelig og det er stil fra A til Å, om du 
stopper innom for et måltid eller kun for en drink i baren.  

Bon appetitt! 

 

 

 

Le Mistral  

Ut å spise 
Skrevet av: Kate Hellesmark 

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. 

Midt i hjertet av Energy Corridor langs Eldridge Parkway, fin-
ner du et lite stykke Frankrike. Om du er frankofil eller ei, så er 
dette en smaksopplevelse som aldri skuffer.  

Restauranten er forholdsvis liten i størrelse, og porsjonene er 
heller ikke altfor store. Det er sjelden jeg har sett folk ta med seg 
mat hjem igjen herfra. For enkelte kan det nok være kvantitet 
som teller, og da er ikke dette stedet å dra til, tenker jeg. Men 
for min egen del er det kvaliteten på det som blir servert som er 
avgjørende. Jeg liker gourmet, og jeg blir akkurat passe mett 
også.  

Jeg har ikke tall på hvor mange ganger jeg har besøkt restauran-
ten. Med ektefelle, med venner eller med familie. Og alle har i 
grunnen bare en ting å si, uten unntak: Tres bien!  

Når det gjelder lunsjmenyen, er det min soleklare favoritt. De 
opererer med noe som kalles business lunch, og dette er en tre-
retters meny for kun USD 20. Det er en særdeles god «deal»! 
Her serveres det en forrett, der man kan velge mellom suppe og 
salat. Så er det hovedretten som varierer fra dag til dag. Og  alt 
ifra chilensk seabass, lam og filet mignon’er har funnet plass på 
min tallerken mang en gang, dandert som det reneste kunstverk 
selvfølgelig. Og et boost for smaksløkene. Desserten er et sole-
klart og sikkert punktum, med små kaker, mousser eller hva 
kokken ellers måtte finne på. Denne kokken skulle jeg gjerne ha 
kidnappet til mitt eget kjøkken, for han kan sakene sine! 

Publikummet hos Le Mistral er som oftest voksne mennesker. 
Det er sjelden å se barn her, selv om man er mer enn velkom-
men til å ta dem med. Men det er høytidelig, og det er mye 
dresskledde mennesker som nipper til sine utsøkte viner og 
nyter en bedre middag i fred og ro. Så jeg ville nok ha valgt en 
av de hundrevis av andre restaurantene i Houston hvis hele 
familien skulle ut på tur.  

Menyen ellers består av både kjøtt og fisk. Suppe og salater. Og 

Le Mistral 

1400 Eldridge Parkway 

Houston, TX 77077 

Phone: 832-379-8322 

 

Monday through Thursday 

Lunch: 11:00 am to 2:00 pm 

Dinner: 5:30 pm to 10:00 pm 

 
Friday 

Lunch: 11:00 am to 2:00 pm 

Dinner: 5:30 pm to 11:00 pm 

Saturday 

Dinner: 5:30 pm to 11:00 pm 



 

10   Texas Nytt Nr. 1  2015 

A Beautiful Place 
Hovden. Nyttårsaften 2014. 

Rakettene fyker mot stjernehimmelen, og lyser opp desember-
natten for både fastboende og alle de hyttefolk som har tatt vei-
en opp til fjellheimen i Setesdal denne nyttårsaften. Det er som 
vanlig et spektakulært skue der den ene rosen springer ut flotte-
re og finere enn den andre. Det er nytt år igjen – og vi er fylt av 
takknemlighet over året som gikk og har forventninger til det 
nye som ligger foran oss. I mine egne melankolske tanker står 
jeg der og fryder meg over det jeg ser. Men tankerekken min blir 
plutselig avbrutt. «Mamma, hva er dine nyttårsforsetter i år 
da?” Den 18-årige sønnen min ser meg rett inn i øynene etter å 
ha gitt sitt moderlige opphav en real bamseklem med ønske om 
et godt nyttår.  

En smule overrump-
let over spørsmålet 
hans, kommer jeg 
ikke umiddelbart på 
noen nyttårsforsetter 
i det hele tatt. Hjer-
nen min jobber på 
høygir, og jeg forsø-
ker å tråle hjernebar-
ken for fornuftige og 
troverdige forsetter 
for det nye året. Det 
må da være mye jeg 
kan forbedre og som 
jeg vil jobbe med liksom? Minuttene går og poden blir utålmo-
dig. Det får da være måte på hvor vanskelig det skulle være å 
svare på et enkelt spørsmål, står det skrevet i panna hans. «Du 
har kanskje ikke noen da,» sier han til slutt, og jeg vrir meg der 
jeg står. «Nei, jeg vet liksom ikke helt hva det skulle være, 
Sindre».  

Da ler han mot meg og sier: «Du mamma, du har det for beha-
gelig der inne i din egen komfortsone nå tror jeg». «The comfort 
zone is a beautiful place, but nothing grows there,» sier han 
bestemt og vender deretter nesen mot andre familiemedlemmer 
i håp om mer vettuge svar enn det moren hans kunne gi. Og jeg, 
jeg står der tilbake. Full av meg selv og min egen tilfredshet over 
tingenes tilstand. Jeg har nettopp møtt meg selv i døren og blitt 
avkledd på den mest ydmykende måten over min manglende 
evne til å tenke nytt. Til å være proaktiv som det så fint heter. 
For han har helt rett selvfølgelig– det er så behagelig å være 
innenfor komfortsonen. Det er et altfor vakkert sted. Og jeg har 
blitt avslørt. 

Emnet komfortsone og balansekunsten har fått metervis med 
spalteplass i løpet av det siste tiåret. Det er trendy å fokusere på 
dette spennende emnet, men ikke minst er det et særdeles aktu-
elt tema som angår de fleste av oss. For med et stadig voksende 

velferdssamfunn i vår del av verden, blir dette med å finne me-
ning og ha forsetter mer og mer vår aller største utfordring. Det 
er ikke lenger snakk om å overleve fra dag til dag. Å ha mat på 
bordet. De tidene er for lengst forbi. Men det er vår kamp for å 
overleve på det mer åndelige planet. 

Vi mennesker er skapt for å utvikle oss. Det levnes det ingen tvil 
om. Min bestefar var en hardtarbeidende bilmekaniker som 
jobbet på den samme bedriften i 50 år. Hver dag dro han til 
arbeidet sitt, og utførte det han kunne om biler på best mulige 
måte for sine kunder. Han utviklet seg garantert i takt med erfa-
ringen jobben hans ga. Den dagen han var nødt til å pensjonere 
seg, stoppet han selv opp. Han kunne bare ikke se dette selv. Og 
det er ofte der roten ligger for oss mennesker. Vi ser andres, 

men sjelden vårt eget 
forfall. 

Tilværelsenes uthol-
delige letthet er for de 
fleste av oss ganske 
vanskelig å håndtere. 
Jeg påstår ikke at vi 
har færre problemer å 
stri med enn før og at 
ikke hverdagen kan 
kjennes overveldende 
og klam til tider. Men 
sammenlignet med 
tidligere tider, har 

problemene våre underveis mutert seg ned til å gjelde andre 
ting enn før. Og nå handler det mye om å finne en mening i til-
værelsen. Lykke.  

For de fleste andre grunnleggende behov i behovspyramiden vår 
er mer enn godt nok dekket.  

Så hvem sitter på fasiten da om å finne resepten på lykke og 
tilfredshet i livet?  

Det gjør i hvert fall ikke jeg. Men jeg registrerer det som blir 
skrevet side opp og side ned i alle slags mulige blader og tids-
skrifter. Det er ulike forslag som fremmes. Noen mener man 
skal gripe livet og dagen.  Fullføre drømmer og kjøpe den Har-
ley’en som man har hatt lyst på siden man var en guttunge. Så 
har du dem som mener at trening er selve nøkkelen for å lykkes 
med ditt indre sjelsliv. Bare man får pumpa til å jobbe nok an-
tall ganger i uka, vil det frigjøre endorfiner som igjen virker po-
sitivt på hele mennesket. Så har du dem som mener at veien til 
lykke og mening i tilværelsen ligger i ulike andre selvrealise-
ringsbehov. Noen velger å reise jorden rundt, opptil flere ganger 
til og med,  og oppleve nye kulturer og få solstråler på bleke 
januarkropper.  Egen karriere, opptrapping av vennskapsbånd. 
Gamle venner. Nye venner. Alt er i grunnen ganske så velment. 
Og rådene hjelper oss ganske godt på veien. For en stund. 

 
Til  

ettertanke 

Skrevet av: Kate Hellesmark 
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underfundigheter. Utseendemessig så han svært gammel ut, 
men han var kvikk som en fole i sinnet og det var en interessant 
opplysning han kom med. I en alder av 85 år hadde han tatt 
flysertifikat og han fløy ukentlig med det lille Cessna-flyet sitt. 
Han hoppet også stadig i fallskjerm, fortalte han med største 
overbevisning. Det er da man forstår at man alltid bør ha egne 
personlige ambisjoner så lenge hjertet slår, uavhengig av alder, 
og ikke pakke sakene for tidlig sammen. 

Tidligere statsminister Kåre Willoch er på mange måter en 
ganske klok mann, selv om jeg ikke regnes som politisk kunn-
skapsrik ifølge min førstefødte. Men han kom med følgende 
tverrpolitiske utsagn for mange år siden: «For mye eller for lite 
av det gode, er bare fordervende.» Og Astrid Nøkleby Heiberg 
kommenterte nylig i en tale hun holdt i Houston, at det å holde 
seg aktiv i sinn og skinn, gir store sjanser for sunn helse.  

Men forfattere skal vel også ha sitt levebrød, så vi sluker fortsatt 
alle de bøkene som blir skrevet der ute i medie-jungelen år etter 
år. Hvordan skal vi få til dette vanskelige som kalles livet? Hvor-
dan skal vi finne mening for oss selv? 

Vi trenger hjelp på veien – og vi trenger nyttårsforsetter! 

 
Til 

Ettertanke 

Men, tross alt det vi opplever og finner på, så er vi mange gang-
er som en liten hamster som løper inne i sitt lille hjul. Vi løper 
og løper på jakt etter stadig mer moro. Harley’en står godt plas-
sert i garasjen og vennene på Facebook har man gjerne mistet 
tellingen på. Kroppslig ser man minst 10 år yngre ut enn hva 
våre forfedre gjorde på samme alder og man har avansert på 
jobben og fått en fyldigere bankkonto. Bildebevis fra alle ver-
denshjørner forteller oss at vi har reist. Mye. Og ofte. Men 
hamsterhjulet vårt bare fortsetter og vi blir slitne. Utmattelses-
sykdommer rammer oss stadig oftere som en skjebnens ironi. 

Det er den vanskelige hverdagen som utfordrer oss. Alle de da-
gene som kommer og går. De som det er flest av. De som er for-
holdsvis ganske ordinære der man må lete lenge for å finne de 
store høydene. Disse dagene er de dagene det merkes at man 
lever. Og det er nettopp da vi famler i mørket. Tror vi. Men uten 
disse dagene hadde vi i hvert fall følt en enda større tomhet. Vi 
trenger mer og mer en påminnelse om at det skal være forskjell 
på dagene våre. Vi trenger kontraster. Ellers blir alt bare for 
behagelig i vår lille verden og der egentlig ingenting føles bra 
nok.  

Balansekunsten om å nyte og lide er vanskelig. Det blir ofte for 
fristende å nyte, for man trenger jo ikke å lide så altfor mye om 
man ikke selv vil. For det er gode tider materielt sett og alt kan 
kjøpes for penger. Men ervervelse av livsglede og optimisme 
innebærer for mange hard jobbing, med mindre du er av dem 
som er utstyrt med et lyst sinn fra moder natur. For noen ser ut 
til å boble over av positivitet, selv om virkeligheten kan være 
nådeløs mot dem. Løvetann-barna vil alltid finne en løsning der 
andre ser problemer. Men for majoriteten av befolkningen 
handler det om å balansere med seg selv og sitt ego. 

Nyttårsforsetter er selvfølgelig en farse. Vi klarer sjelden å innfri 
– i hvert fall når kalenderen viser mars måned. Da er vi tilbake 
på gjengrodde stier og gamle synder og benker oss i sofaen med 
en liten sjokoladebit eller ti innenfor rekkevidde. Vi kan teorien, 
men har problemer med å utføre den! Det viser seg at gamle 
mønstre er tunge å forandre. Og det skal ganske mye viljestyrke 
til for å bryte dette mønsteret vi har tillagt oss selv gjennom 
årenes løp. Og så skuffer vi oss selv stadig vekk når vi innser at 
vi ikke klarer dette i år heller. 

Men det å slutte med å utfordre seg selv tross store odds for å 
mislykkes, er svært negativt. Da har man liksom lent seg tilbake 
eller gitt opp. Jeg hadde tillatt meg selv denne enkle tankegang-
en der jeg faktisk unnlot å ha personlige mål og ambisjoner den-
ne nyttårsaften, og det var faktisk første gang i historien. Det 
røde flagget som min sønn da holdt mot meg, var en real tanke-
vekker. Jo, jeg er jo fornøyd, men det er fortsatt forbedringspo-
tensiale!  

På en av de mange flyturene våre til Houston ble min mann 
sittende ved siden av en litt eldre herremann og diskutere livets 
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Glimt fra Kirkeboken 

 
Glimt fra  

Kirkeboken 

Leonora Frøkjær Bonde ble døpt i Sjømannskirken i 
Houston, søndag 28. desember 2014. Foreldre er 
Marianne Frøkjær Bonde og Rasmus Frøkjær Bon-
de. Storesøster heter Augusta. 

Konrad Elias Kyllingstad ble døpt i Sjømannskir-
ken i Houston, søndag 23. november 2014. For-
eldre er Ingrid Helene Kyllingstad og Kristian 
Kyllingstad. 

Program for våren 2015 
Tirsdager:  

 Annenhver uke småbarnstreff og babysang i Katy kl 11. Fra 
0-4 år (27/1,10/2, 24/2, 24/3, 7/4, 21/4, 5/5 og 26/5) 

 Annenhver uke etter skoletid og barnekor i Katy kl 16. For 
de mellom 4-12 år. (27/1,10/2, 10/3, 24/3, 7/4, 21/4, 5/5 og 
26/5) 

 Annenhver uke småbarnstreff på kirken i Pasadena kl 11. 
Fra 0-4 år. (20/1, 3/2, 17/2, 3/3, 14/4, 28/4, 12/5 og 2/6) 

 Annenhver uke tirsdagslunsj på kirken kl 12. For alle uan-
sett alder! (20/1, 3/2, 17/2, 3/3, 14/4, 28/4, 12/5 og 2/6) 

Onsdager:  

 Åpen kirke fra kl 12 til kl 16. 

 Onsdagsforum siste onsdag i hver måned. For alle uansett 
alder og tilhørighet. (28/1, 25/2, 25/3, 22/4 og 3/6)  

Torsdager:  

 Åpen kirke fra kl 12 til kl 16 
Fredager:  

 Åpen kirke fra kl 12 til kl 16 

 Tweens hver første fredag i måneden. Oppstart 6 februar 
Lørdager:  

 Åpen kirke fra kl 10 til kl 16 

 Lørdagsgrøt serveres fra kl 12 
Søndager:  

 Åpen kirke til kl 16 

 Gudstjeneste og søndagsskole hver søndag kl 11  

Viktige datoer og arrangementer: 
Februar 

 Rekefest 20. februar ($25 for voksen, $5 for barn, påmel-
ding innen 15/2) 

 Tårnageovernatting i kirken 21-22 februar (7-9 år, påmel-
ding innen 15/2).  

Mars 

 Seniorlunsj 11. mars kl 11:30 

 Frontier camp/ familieleir 27.-29. mars 
April 

 Eget påskeprogram 2.-5. april. 

 Golfturnering 13. april 
Mai 

 17. mai feiring på kirken, åpen for alle. 
 
NB! Med forbehold om endringer! 
 
 
For mer utfyllende informasjon, gå inn på sjømanns-
kirken.no/houston og/eller lik Sjømannskirken i 
Houston på Facebook for oppdateringer underveis. 
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Advent i Katy 

 

Siden sist 
Skrevet av: Arnfinn Eng 

Julaften hadde vi to godt 
besøkte gudstjenester på 
Sjømannskirken. Tradisjo-
nen tro ble det også feiret 
julaften på kirken, med 
over 70 gjester til bords! 
Kvelden ble avsluttet med 
besøk av julenissen og to av 
hans reinsdyr, til stor glede 
for store og små. 

Mange flotte gaver og dekorasjoner ble laget på juleverkstedet 
i Katy 7. desember. 

Kristian prest finner 
stadig på nye måter å 
formidle julens bud-
skap på. Her på ad-
ventsgudstjenesten i 
Katy 7. desember. 

Julaften 
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Romjulsgudstjenesten 28. desember ble selvsagt 
avsluttet med gang rundt juletreet og besøk av 
julenissen, som hadde med seg spennende gaver til 
barna. 

Koret ved sjømannskirken stilte mannsterke opp ved NACCs julelunsj på Houston Country Club, under sikker ledelse 
av dirigent og solist Marianne Skjerping Kroken. 

Skrevet av: Arnfinn Eng 

NACC Julelunsj 

Romjulsgudstjeneste 28. desember 

 

Siden sist 



 

Texas Nytt Nr. 1 2015  15  

Soddo Project—et reisebrev 

 

Soddo 
Skrevet av: Terje Odden  

Jeg våkner med et rykk. Vekkerklokka på nattbordet viser 
06:13. Ute er det fortsatt stummende mørkt, og gjennom det 
åpne vinduet høres ikke en lyd. Men jeg vet at det bare er fire 
minutter igjen før det skjer. Sakte men sikkert tikker sekundene 
videre, og så: Som på kommando, i det minuttene på klokka 
skifter fra 16 til 17, begynner det. Først stille og forsiktig, men 
ganske snart en kakofoni av lyder jeg aldri har hørt maken til. 
Fugler, gresshopper, frosker kjemper om oppmerksomheten, 
og i det fjerne høres flodhestens rop. Snart begynner det å lys-
ne av dag, og da er det som om taket skal bryte sammen; det 
er apekattene som leker «hide and seek» over hodet på meg. – 
Så er dette scener fra en skrekkfilm? Et mareritt? Neida, bare 
en ganske vanlig torsdag morgen i Awassa, Etiopia. 

For å forklare hvordan jeg har havnet her, må vi skru klokka 
tilbake ganske nøyaktig seks år, til september 2008 i Galveston, 
Texas. Kari og Asle Aarsland har levd et ganske bekymringsfritt 
liv her i 7-8 år, han som anestesilege ved Shriner Burn Hospital 
og forsker ved University of Texas – Medical Branch (UTMB), 
hun som husmor, collegestudent, aspirerende golfspiller og fri-
villig ved sjømannskirka i Pasadena. Barna har etter hvert flyttet 
ut på college og lever sine liv, og alt ser ut til å gå på skinner.  

Så kommer orkanen Ike og snur opp ned på alt. 13. september 
2008 traff den Galveston med full styrke, og gjorde skader for 
milliarder i løpet av noen få timer. Kari hadde evakuert til Aus-
tin, mens Asle red stormen av på jobben. Huset deres greide seg 
noenlunde bra, men springflo, regn og vind gjorde noe skade 
som måtte repareres. Stort sett var dette småting i forhold til 
andre skader på øya. Noen dager senere ligger de og funderer på 
framtida under myggnettet på soverommet. Strømmen var fort-
satt ikke kommet tilbake så de måtte sove med åpne vinduer, og 
myggen som stortrivdes i det varme og våte været som fulgte 
stormen, gjorde at myggnett over senga var eneste måte å få 

sove noenlunde trygt. Både 
Shriner og UTMB hadde 
fått store skader under stor-
men, og det var snakk om 
at de ikke ønsket å bygge 
opp igjen i Galveston, men 
flytte inn på fastlandet for å 
unngå lignende skader i 
framtida. For Asle betydde 
det at han måtte vurdere 
hva han ønsket å gjøre, bå-
de på kort og lang sikt. Da 
tikket det inn en tekstmel-
ding fra deres eldste datter, 
Sara Janne, som var på en 
legekongress i Chicago: «De 
trenger anestesileger i Etio-
pia», sto det. Hun var fer-

Denne gangen var det min tur 
til å ligge under myggnettingen. 

dig med sin legeutdanning og var i ferd med å velge en spesiali-
sering, og på denne konferansen traff hun en amerikansk doktor 
som hadde startet et sykehus i Soddo, Etiopia. Da hun present-
erte seg for ham, sa han bare «Jeg vet hvem din far er». Det 
viste seg at han kjente Asles far, som var misjonslege i Etiopia i 
store deler av sitt yrkesaktive liv, og over ti år tidligere mens 
Asle hadde vært på besøk hos sin far, hadde han hilst på denne 
mannen uten å tenke mer på det. Men legen husket dette møtet, 
og siden de ikke hadde anestesilege ved sykehuset i Soddo, ville 
han gjerne ha Asle med på laget. 

Asle vokste opp i Etiopia, han snakket språket flytende, han 
kjente forholdene, og han hadde nok lekt med tanken å vende 
tilbake en eller annen gang for å gå i sin fars fotspor. Men dette 
var noe helt annet. Jobben på sykehuset ville ikke være betalt, 
de måtte selv kjøpe huset de skulle bo i, og skaffe egne midler 
for bo- og levekostnader. I tillegg måtte Kari vurdere om dette 
var noe hun ville være med på. Hun hadde besøkt svigerforeld-
rene flere ganger der nede, men å bo der fast var noe helt annet. 
Hun snakket heller ikke språket, og det var i utgangspunktet 
ingen jobb for henne der. Etter mye diskusjon fram og tilbake, 
bestemte de seg før jul for at dette var noe de ønsket å prøve, og 
da begynte det virkelige arbeidet; å skaffe finansiering for et 
slikt prosjekt. Asle snakket med venner og kjente, og gjennom 
sjømannskirka ba han tre personer om å være med i en komité 
for å organisere og markedsføre prosjektet med tanke på dona-
sjoner. Dette var Ellen Laegreid, Inger Ryden og Marit Doucet. 
Sommeren 2009 var alt klart, og de satte seg på flyet i august for 
å starte på et nytt kapittel i livet. Det ble foreslått å sette opp en 
webside så støttespillerne kunne følge med i arbeidet deres, og 
jeg ble spurt om å hjelpe til med dette. Så med det var vi en ko-
mité på fire som skulle sørge for at finansieringen av dette pro-
sjektet ble ivaretatt. Vi døpte det Soddo Project, og snart var 
websida etablert og arbeidet kunne begynne. 

Kari og Asle utenfor det gamle keiserpalasset i Addis Ababa. 
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Fast forward til oktober 2014, der det nå var min tur til å ligge 
under myggnettet og lure på hva de nærmeste dagene ville 
bringe. Det hadde alltid vært et ønske at en av komitemedlem-
mene skulle reise ned og se på det arbeidet som ble gjort, men 
av forskjellige årsaker passet det ikke inn for noen av oss før nå. 
Så i slutten av oktober satte jeg meg på flyet til Etiopia, først og 
fremst for å besøke Kari og Asle, men også for å se hva de hadde 
jobbet med de fem årene de hadde bodd der. 

Jeg ble møtt på flyplassen i Addis Ababa, derfra kjørte vi inn til 
NLMs compound i byen. Der tilbragte vi de første par dagene 
mens jeg fikk summet meg, og Asle fikk gjort unna noen møter 
og en mottakelse hos den norske ambassadøren. Jobben i Soddo 
varte i tre år, etter det flyttet de til Awassa, der Asle fortsatte å 
jobbe for et lokalt sykehus i Goba, nå i regi av Norsk Luthersk 
Misjonssamband (NLM). Fra sommeren 2014 gikk han inn i en 

80% stilling som stedlig representant for NLM i Etiopia, noe 
som medfører mer administrasjon og mindre «hands on». Han 
har nå ansvaret for alle misjonens prosjekter i Etiopia. Kari har 
også en 70% stilling i NLM som lærer for de lokale misjonsbar-

Dette er ruta vi kjørte under mitt besøk. Addis Ababa-Awassa, 
Awassa-Soddo og Awassa-Goba. 

 

Soddo 

Noe av den storslåtte naturen og dyre-
livet vi så på vår rundtur. 

Federal Democratic Republic of 
Ethiopia 

 

Capital 
and largest city 

Addis Ababa 

Official languages 
Amharic, Omoro (over 90 
other languages spoken) 

Area 

Total 
1,104,300 km2 
426,371 sq mi 

Water (%) 0.7 

Population 

2014 estimate 87,952,991  

2007 census 73,750,932  

Density 
82.58/km2  
213.89/sq mi 
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na i Awassa. 

På grunn av begrenset tid, fant vi fort ut at vi ikke rakk å besøke 
alle stedene der Asle har jobbet. Etter tre dager i Addis dro vi 
ned til Awassa, vi besøkte Soddo en dag, så dro vi over fjellet til 
Goba, hvor vi også la inn en dag med besøk i Bale Mountain 
National Park, som ligger på et høyfjellsplatå over 4000 meter 
over havet, og en topp som rager 4377 meter på det høyeste. 

Jeg forsøkte å illustrere med bilder resultatet av de pengene vi 
samlet inn, men siden dette primært var midler som skulle gå til 
kost og losji og daglige utgifter, var det ikke så lett å feste det på 
film. Asle fikk tidlig kontakt med et ektepar i Sandnes som har 
donert flere millioner kroner til utstyr, og dette er det lettere å 
vise konkrete resultater av. Men jeg velger et bilde som ble tatt 
på intensivavdelingen på Soddo Christian Hospital da vi besøkte 
det på min rundtur. Jeg tok mange bilder av bygninger og ut-
styr, men mest slående var hvordan Asle ble møtt av de som 
jobber der, og som han jobbet med tidligere. Asle hadde ikke 
vært der på noen måneder, men overalt hvor vi gikk så jeg hvor-
dan ansikter lyste opp når de så Asle, og de kom løpende og hils-
te med stor entusiasme og ekte gjensynsglede. Det spiller ingen 
rolle for Asle om det er overlege eller vaskehjelp, han snakker 
med alle og er like glad i alle. Og siden han snakker språket fly-
tende er det ingen språkbarriere. Disse vennskapene vil vare 
lenge etter oppholdet i Etiopia er over. 

Planen er at de skal reise hjem til Norge til sommeren. Da har 
de vært der i seks år, og det er kanskje først og fremst Kari som 
ønsker å flytte hjem før de blir for gamle, som hun sier. Men det 
vil ikke overraske oss om de også i framtida vil sette seg på flyet 
og dra til dette landet som har betydd så mye i livet deres. Det 
vil alltid være en del av Etiopia i Asle, og en del av Asle vil alltid 
være i Etiopia. 

CT-maskinen som Asle skaffet finansiering til. 

Asle med en av sine venner på Soddo Christian Hospital. 

De lokale drosjene i Awassa 

Utviklingen er i ferd med å innta landsbygda i Etiopia: 
Parabolantenner var stort sett å se på alle hus som had-
de elektrisitet. Mobilnettet er også veldig godt utbygd. 



 

18   Texas Nytt Nr. 1  2015 

FMC Technologies  

Bedrift 
Skrevet av: Lars Sandbakk 

At det er en direkte sammenheng mellom amerikanske kjøkken-
maskiner og norske måleapparat for multifasestrømninger er 
ikke åpenbart.  Fire entusiastiske expats i FMC Technologies vet 
imidlertid bedre. 

Jeg har navigert opp til Gears Road like ved George Bush Air-
port, her har FMC Technologies foreløpig sin største lokasjon i 
omegnen.  Det er imidlertid lett å bli forvirret, de har virksom-
het på 10 andre steder også bare i Houston, inkludert hoved-
kontoret.  Med til sammen 3869 lokalt ansatte utgjør de dermed 
en betydelig arbeidsplass selv etter amerikansk målestokk.  På 
verdensbasis er de over 20 000 ansatte.  3582 av disse er faktisk 
norske.  Omtrent 20 av dem holder til i Texas. 

Jeg treffer Lars Farestvedt, leder for Multi Phase Meters.  Han 
har over 20 års fartstid i H-town og kjenner dermed både kon-
sernet og byen inn og ut.  Merete Rong Sløveren har også vært 
lenge i firmaet, som global prosjektleder i personalavdelingen.  
Både Lars og Merete har familier med tenåringer eller voksne 
barn. Joakim Langkaas på økonomi og Torgrim Aas som er un-
dervannsingeniør representerer ungdommen, men har også 
med koner og yngre etterkommere.  Merete, Joakim og Torgrim 
har alle vært her i omtrent to år, og ingen av dem har det travelt 
med å dra tilbake. 

Men det var disse kjøkkenmaskinene da.  FMC-konsernet star-
tet faktisk også før de kom inn i 
bildet, allerede på 1880-tallet 
med jordbruksutstyr.  Senere 
rundt 1920 ble navnet etablert 
som Food Machinery Corpora-
tion.  Utviklingen gikk godt og 
de tok på seg stadig flere meka-
niske og kjemiske oppgaver, og 
var også produsent av militært 
utstyr under andre verdenskrig.  
Fast forward til vårt 21ste år-
hundre: virksomheten er nå 
splittet opp i FMC Technologies 

og FMC Corporation. FMC Technologies har i mellomtiden gjort 

et solid jafs under vann, ikke minst ved å kjøpe opp Kongsberg 
Offshore i 1993.  Senere oppkjøp blant annet i Brasil og altså 
Stavanger-bedriften Multi Phase Meters i 2009 har etablert 
FMC Technologies som verdens største leverandør av subsea-
løsninger. Et stort antall betydelige kontraktstildelinger bekref-
ter statusen. 

Her i Houston betjenes først og fremst kunder i Gulf of Mexico, 
Canada, Afrika og Brasil.  
Firmaet er tilsvarende 
tungt sammensatt av ulike 
nasjonaliteter på innsiden. 
Slik sett var flyttingen til 
Houston enkel.  Merete 
sier at hun bare satte seg 
på flyet, stillingen hennes 
var allerede global.  De 
andre nikker gjenkjennen-
de.  FMC Technologies tar uansett godt vare på sine ansatte. 
Alle får god opplæring, og de har til og med et eget Technologies 
University som sørger for nødvendig kompetanse. De fleste an-
satte blir værende, og selv om en og annen skulle snuse på en 
dollar eller to mer hos andre så kommer de ofte og raskt tilbake.  
Selv peker de på kulturen som en forklaring.  Selv om nord-
menn matematisk sett er i mindretall, er mye av ledelsen norsk, 
og de har satt sine spor i forhold til personalpleie og arbeidsfor-
hold. Klart at det er noe forskjell mellom å jobbe i Norge med 8 
til 4 og henting i barnehager, til å være i USA med større for-
ventninger til tydelige rollefordelinger både privat og profesjo-
nelt.  Lagånd betyr for eksempel ikke det samme. Amerikanerne 
deltar på lag, men de husker godt hvem som puttet ballen i mål.  
De beskytter også gjerne litt oftere sin egen kompetanse, i stedet 
for å dele romslig med andre.  Dette kan det ta litt tid å venne 
seg til, men slik som samfunnet er bygd opp her både fysisk og 
sosialt så lar det seg forklare, filosoferer de seg imellom.  Men 
hvorfor klage? At de har kommet til mulighetenes land er de 
helt enige i.  Med ZIP-kode i Woodlands er det som å bo i et 
filmsett, sier Torgrim og Joakim.  Alt er nytt og gjennomført.  
Rent og ryddig, med uendelige tilbud om underholdning, shop-
ping og  restauranter.  Gode skoler er det også, påpeker Merete, 
som også har vært mye involvert i teateroppsetningene deres. 
Og helt normal fotball, akkurat som hjemme, påpeker hun. 

FMC Technologies ser også videre framover og skal i løpet av de 
neste sju årene samle all virksomheten i komplekset Generation 
Park som blir å finne i nordøstre hjørne av Beltway 8.  Ustabile 
oljepriser ser ikke ut til å skape noen bekymring. Så lenge 75% 
av jordens overflate er under vann vil det alltid være nok arbeid! 
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For over 8000 år siden skled et område på over 5000 km2 ut på 
havbunnen på Mørekysten. Det såkalte Storegga-raset skapte en 
tsunami på opp til 50 meters høyde langs store deler av Norske-
kysten, med katastrofale følger for natur og den tidlige boset-
ningen.  Dette skapte så mye hodebry at forskerne fortsatt lurer 
på hva som egentlig skjedde.  Syv av disse kloke hodene sitter nå 
på Dairy Ashford Road. 

Det eneste rent norske hodet tilhører Morten Saue, som er di-
rektør for dette kontoret til NGI – Norges Geotekniske Institutt.  
Også den eneste uten PhD, sier han litt ydmykt. Kollegaene 
hans er eksperter på alt som har masse og vekt.  Stein, sand, 
leire, snø. Men hva skal vi med all denne kunnskapen her i flate 
Texas, hvor det verken er fjell, tuneller, dammer eller snøskred?  
Morten har alle svarene, og får også hjelp av Knut Schrøder, 
styreformann i NGI Houston. Han var Houstonkontorets første 
direktør, da de startet her i 2002.   

NGI har røtter tilbake til 1953, og hadde følgelig 60-årsjubileum 
for ikke lenge siden.  Det var behov for å samle og utvikle kom-
petansen som Norge hadde om disse ellers ulike fagfeltene.  
Dette ble organisert som en privat stiftelse, med formål å forske 
på og støtte opp om hvordan alle disse løse og faste massene 
påvirker miljø, konstruksjoner og anlegg.  Hovedkontoret ble 
lag til Oslo, og bidro blant mye annet til bygging av T-baner og 
vannkraftverk.  Så kom 70-tallet og olja.  Instituttet fikk data-
maskiner, og stadig mer forståelse også for aktiviteter på og 
under havbunnen.  De enorme betongplattformene som ble pøst 
ut av vestnorske verft måtte plasseres trygt på sokkelen.  Andre 
skip og konstruksjoner skulle også bindes opp med sugeanker 
eller dyptgående pæler. Rørledninger trengte sikre traseer og 
bunnforhold. Alt dette ble det målt og regnet på, og NGI fikk 
helt unik kunnskap om alle disse forholdene. 
Samarbeidet med USA og Texas var til stede allerede før julaften 
i 1969, med det viktige gjennombruddet på Ekofisk.  Etter noen 
år var det på tide å betale tilbake med noe som amerikanerne 
kunne lære av oss.  Det ble mange turer over hit allerede før 

NGI bestemte seg for å være permanent til stede, men Houston-
kontor ble faktisk opprettet allerede før det neste kontoret i 
Trondheim. Vi ble nærmest invitert over hit av oljeindustrien, 
sier Morten og Knut.  Det finnes en annen global konkurrent av 
betydelig størrelse, men markedet passet oss utmerket.  Totalt 
er vi ca. 230 ansatt i verden, inkludert det helt nye kontoret i 
Perth, Australia.  Men vi har pågående prosjekter i 25 land, og 
ansatte fra over 30 nasjonaliteter.  Oslo er likevel fortsatt hoved-
basen, hvor vi også har et svært anerkjent laboratorium for ana-
lyser og generell forskning.  Oppgavene skjer via kommersielle 
oppdrag fra industri, næringsliv og offentlig forvaltning, og 
forskningsoppgaver finansiert av Norges forskningsråd og EU.  
Siden vi er en stiftelse kan vi tenke litt mindre på profitt, men vi 
fokuserer på kompetanseoppbygging for å møte næringslivets 
og samfunnets behov, blir jeg forklart.  Men vi er selvsagt aktive 
i markedet.  Hvordan da? Gjøre en god jobb og gi merverdi til 
våre oppdragsgivere, det blir lagt merke til!  Plei kontaktene 
dine, det er spesielt viktig i et land som USA hvor alt er så indi-
vidbasert. Det kommer et par seismiske hjertesukk om byråkrati 

og en jungel av agenter som man må forholde seg til her, blant 
annet for noe så enkelt som forsikring.  Men i det hele tatt trives 
de veldig godt i Texas og alt som foregår her, både faglig og sosi-
alt.  Også for en geotekniker har denne staten fantastiske sider å 
vise, spesielt i vest med Big Bend national park.   
På vei ut får jeg også en hyggelig prat med professor Victor Ta-
boada, som er ledende ekspert på jordskjelv.  Er det virkelig fare 
for noe slikt her, og hva vil det si for de høye skyskraperne 
downtown? Jeg får et beroligende svar om at det er utenkelig 
med den lokale tektonikken. Orkaner, derimot… 

Norges Geotekniske Institutt  

Bedrift 
Skrevet av: Lars Sandbakk 
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er krakker, men ridesaler, og The Silver Dollar Bar med over 
2000 sølvdalere innfelt i disken. 

Vi skal imidlertid videre til Teton Village, som er det viktigs-
te skisenteret i området.  Dette ligger ski in/out i et av Ame-
rikas tøffeste terreng for alpinsport. Utleieleiligheten vår er 
ca. 2000 meter over havet, men toppen ligger ytterligere 
1200 meter oppe, med en svimlende utsikt over den store 
dalen.  Det er hele området som heter Jackson Hole, etter en 
av de mange pelsjegerne som kom hit for snart 200 år siden.  
Også da var området tynt befolket. Med bare 600 000 inn-
byggere i hele Wyoming i dag er det fortsatt godt med plass.  
Det er USA sin minst befolkete stat i antall, og den nest mest 
øde etter Alaska.1  Likevel kommer det 3.5 millioner turister 

hit hvert år. På denne tiden er det de snøsikre fjellene som lok-
ker, og faktisk også kulden. Vi treffer folk fra New York, Alaba-
ma og mange andre stater, men også briter, hollendere, tyskere 
og en hel koloni fra Australia.  De har sommerferie nå og holder 
seg her en hel måned.  Kengurulår kommer godt med, her er det 
nemlig like bratt ned som det er høyt opp.  De fleste av de 10 
km2 med skibakker som ligger i selve anlegget kan best sam-
menlignes med småbruk i indre Sogn.  Har du mindreårige barn 
bør de helst bindes fast.  Eller kanskje er det ergrelsen over egen 
manglende ferdighet og styrke som styrer pennen nå.  Alle kan 
komme til Jackson Hole.  De har også barneanlegg og slakere 
partier, i tillegg til et nettverk av transporttraseer på tvers av 
høydemetrene.  Dermed er det alltid lett å ta en pause i bakken, 
bokstavelig talt. Med tynn luft i over 3000 meters høyde og kon-

dis som var best for 20 år siden er det bare å innse at løyper på 
inn til 7 km lengde kan bli utfordrende.  De tre tenåringene våre 
kaster seg imidlertid frydefullt utfor alt som finnes av svarte og 
blå løyper, slik som de er merket her i Amerika.  Rød fargekode 
er ukjent.  Til gjengjeld betyr svart ofte ikke bare bratt, men 
også kuleløype.  Som om ikke belastningen på knær og hofter 
var stor nok fra før.  Men moro er det, når teknikken etter hvert 

The great state of Texas er helt på topp når det gjelder det mes-
te, men fjell og snø er konstant mangelvare her på 30°N/95°W.  
Nordmenn med medfødte ski og bindinger må derfor se seg om 
etter andre alternativer.  I praksis er det Rocky Mountains som 
har de beste og mest aktuelle tilbudene.  Mest kjent er nok Colo-
rado med sine mange fasiliteter som Aspen, Beckenridge og 
Winter Park. New Mexico, Utah og California har også sine til-
hengere. I Canada finner vi også velkjente navn som Banff/Lake 
Louise vest av Calgary og Whistler helt på Stillehavskysten. 

Vi har tidligere besøkt noen av disse stedene, men nå i romjulen 
ville vi forsøke et noe mindre skisenter som amerikanske venner 
hadde tipset oss om. Jackson Hole i Wyoming ligger på «feil» 
side av fjellene i forhold til Houston, men siden vi kunne reise 1. 
juledag og returnere 1. nyttårsdag fikk vi likevel overkommelige 
flybilletter. Direkte fra George Bush opp og via Denver ned.  
Turen tar 3-4 timer i lufta, men med noe forsinkelser tok det 
minst en halv dag å komme hjem igjen.  Wyoming er ikke et 
taktisk mål for en inneklemt helgetur. 

Været i Rockies viste seg raskt også å bekrefte dette inntrykket.  
To minutter før landing ga piloten plutselig full gass og tok oss 
opp i snøføyka igjen.  «Next stop Idaho Falls» hørte vi over 
høyttaleren.  Heldigvis varte ikke oppholdet i vinterkledde po-
tetland lenger enn at vi fikk tanket opp igjen og hoppet tilbake 
over Le Grand Tetons – de store puppene, eller fjellrekken som 
vi egentlig siktet på.  Neste forsøk var  vellykket, og vi befant oss 
sannelig i – Kirkenes? Stokmarknes? Fagernes?  Flyplassen i 
Jackson Hole ga umiddelbart flashback til hjemlige forhold.  En 
koselig liten terminal som måler en håndfull kofferter på langs 
og en Twin 8’er på tvers. Spisse topper rager opp i horisonten, 
og bakom synger skogene. Palmetrær og varmegrader er kon-
tant byttet ut med furu og blå tall på termometeret, uansett ska-
la.  Herlig! 

Vi bruker tre små kvarter videre i leiebil.  Underveis passerer vi 
selve Jackson småby, den har under 10 000 faste innbyggere.  
Selvfølelsen er imidlertid på topp.  Dette er «the last of the old 
west», så her får vi igjen fotfeste med kugutt-kulturen.  Langs 
hovedgaten ligger The Million Dollar Cowboy Bar hvor det ikke 

På ski i Wyoming  

Reisetips 
Skrevet av: Lars Sandbakk 

1 Alaska: 0.5 innbyggere/km2, Wyoming 2.3, Texas 39.1, Norge 
15.5 
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kommer sånn passe på plass. Underlaget veksler fra hardt, men 
uten is, til meterdyp pudder! 

Etter 3 dager på kryss og tvers og høyt og lavt er vi likevel glade 
for en dags pause hvor vi bare skal sitte i ro.  På snøskutere.  Vi 
har forhåndsbestilt guidet tur i terrenget, og har en hel dag med 
motorsport foran oss.  
Dessverre var vi for sent 
ute til å kunne dra til selve 
Yellowstone som Wyoming 
er mest kjent for.  Dette er 
naturpark og har et strengt 
tak på antallet turister, så 
det blir ingen geysir på oss.  
I stedet blir vi hentet på 
døren og kjørt en time sør-
over, hvor vi blir rigget opp 
med skuterdrakt, hjelm og 
tre kjøretøy.  Borte er grå-
været fra ankomsten.  Vi 
har blå himmel, 20 norske 
minusgrader, full tank og 
solbriller.  I følge med to andre familier og kjentmannen Kevin 
kjører vi 30 miles langs Greys River til en koselig turisthytte i 
skogen.  Her får vi varmet oss ved peisen, drikke kakao og spise 
osteburgere, før vi gjentar turen i motsatt retning.  Landskapet 
er ubeskrivelig vakkert, med snødekte fjell på alle kanter.  Vi ser 
mengder av elk underveis, og endelig også en mer storvokst elg 
som forsøker å gjemme seg i elvesivet.  Den er brun, så det må 
vel være chocolate moose?  Bald headed eagle kjenner vi igjen 
fra Texas, men Rocky Mountain sheep er et nytt bekjentskap. 

Etter denne villmarksopplevelsen tåler vi et par dager til i bak-

ken.  Været leker med oss igjen.  Siste natt er det dundrende 
minus 32 Celcius ved hytta.  Likevel viser det seg å være pluss-
grader oppe i høyden!  En såkalt ‘inversion’ som har slått til.  
Jula har allerede vart til påske, og vi kan spise lunch i solveggen 
på restauranten ved gondolstasjonen. 

Både gondolen og signatur-
heisen deres som har plass 
til 100 svært nære venner 
går året rundt, opp og ned.  
Selv om det er snø til uti 
mai må alpinistene vike for 
dyrene i skogen allerede 
første helgen i april.  Kan-
skje like godt, for da er det 
vel på tide at både svart-
bjørner og grizzly begynner 
å våkne etter 6 måneders 
søvn.  Fjellvandring om 
sommeren er imidlertid 
populært, og det er et eldo-

rado for fiske, med og uten flue.  Kanskje får du napp på en og 
annen berømthet også.  Sandra Bullock, Uma Thurman, Har-
rison Ford og Dick Cheney har alle hus i området.  Wyoming har 
blitt lekegrind og hvilested for de superrike.  Dette driver prisni-
vået opp på noen områder, men det er fortsatt levelig for folk 
flest.  De lokale er i det hele tatt behagelig avslappet i det store 
og hele.  Som ellers i USA er de lette å komme i prat med, men 
til merkbar forskjell fra småstressete sør har de både god plass 
og god tid.  Small talk over kasseapparatet blir plutselig til et 
kvarters utledning om det meste.  Her har de det beste av både 
amerikansk åpenhet og norsk ettertenksomhet.  
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Sedona og Grand Canyon 

 

Reisetips 
Skrevet av: Karianne Angelskår 

vidare oppover fjellet. Barna kosa seg skikkeleg og synes det var 
kjempegøy. Artig å oppleve korleis vi nordmenn som er vande 
til å gå i fjellet hoppar frå stein til stein og klatrar både opp og 
ned. I motsetning til mange av dei andre turistane som vart 
ganske hjelpelause når dei måtte klatre litt. Vi måtte «redde» 
fleire ned frå relativt uskuldige skråningar. 

Neste dag hadde vi ein tur opp Cathedral  Rock på formiddagen. 
Ein nydeleg tur med fantastisk utsikt. Nokre parti var litt bratte 
og vi måtte klatre litt. Småpausar med vatn og norsk sjokolade 
gjorde susen. Einaste ulukka vi hadde var dei som ramla i kak-
tusane, då måtte vi plukke nåler…. 

Om ettermiddagen køyrde vi først ein tur opp til «Chapel of The 
Holy Cross» som er ei kyrkje bygd inn i fjellet. Vidare kjørte vi 
til Dou Mountain der vi hadde ein fin tur opp på platået.   Der 
såg vi utover landskapet og vi fekk med oss solnedgangen.  

I byen Sedona er det mange hotell og spiseplassar å 
velge mellom. Det er og mange tilbud for turistar med 
guida turar osv. Vi ordna alt sjølve og budde i kosele-
ge Village of Oak Creek som ligg litt utanfor sjølve 
Sedona. Men ein kan sjølvsagt få stort utbytte av å la 
andre hjelpe til med planlegging og gjennomføring av 
aktivitetar. 

Grand Canyon 

Frå Sedona køyrde vi tidleg om morgonen vidare til 
Grand Canyon. Vi drog frå det fantastiske landskapet 
i Sedona, og det vart meir og meir skog jo meir vi 
nærma oss Grand Canyon. Eg kjende at eg vart litt 
skuffa, det var jo ingenting å sjå. Men, opplevelsen 
når vi kom fram til Canyonen og den åpna seg fram-
for oss er ubeskriveleg, rett og slett «breathtaking»! 
Grand Canyon er bare så utruleg stor.  

I samband med Thanksgiving og skulefri tok vi i november tu-
ren til Arizona og Nevada med Sedona, Grand Canyon og Las 
Vegas som mål. Vi var eit reisefølge på ni, tre barn to foreldre og 
fire besteforeldre. 

Sedona 

Frå Houston tok vi fly til 
Phoenix, Arizona. Der 
leigde vi ein minibuss og 
køyrde mot Sedona. Etter 
nokre timar i skiftande 
ørkenlandskap, gjennom 
”Ville Vesten” og  «Lucky 
Luke» landskap med store 
flotte kaktusar skifta land-
skapet meir og meir mot 
raudt. Sedona har ein fan-
tastisk natur med spekta-
kulære røde klipper og 
monolittar. Kunstnerbyen 
Sedona blir og av mange 
rekna for verdas hoved-
stad innanfor spirituell og 
personleg utvikling.  

Vel, vi var mest opptatt av 
naturen og var skikkeleg klare for litt fjellturar.  Det er og flott å 
sykle i Sedona, noko Oddbjørn gjorde i fjor. Han hadde derfor 
planen klar for kva fjell vi skulle til topps på denne gongen. Fan-
tastisk deilig å få gå på tur i nydeleg natur og frisk og flott luft. 

Første ettermiddagen fekk vi oss ein flott tur i solnedgangen på 
Bell Rock. Når det var slutt på stien klatra dei sprekaste av oss 
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Havn 

Grand Canyon er ei enorm kløft i den sørlige enden av Colo-
rado-platået. Sjølve platået ligg på opptil 3000 m.o.h., og 
Grand Canyon skjer seg faktisk meir enn 1500 meter ned i 
dette platået. På det breiaste er kløfta nesten 3 mil, og den er 
over 44 mil lang. I bunnen av fjellkløfta renn Colorado River 
på veg mot Stillehavet. Gjennom meir enn seks millionar år 
har denne vore hovedarkitekten bak dette naturfenomenet. 

Vi kjørte til South Rim og parkerte bilen. Derifrå var det 
gratis transport til dei ulike utsiktspunkta. Vi gjekk av på 
nokre av dei, før vi endte opp ved ”South Kaibab Trailhead. 
Der starta vi ein tur, omvendt av kva vi er vande med, først 
nedover i ca. 2,5 km til vi var framme ved Cedar Point. Etter 
ein god pause starta vi så på turen opp att. Ein flott tur med 
god og brei sti som det var plass til både oss og muldyra og 
hestene vi møtte. Inkludert ein pause på 45 min brukte vi 
nesten 3 timar på turen.  

Sjølv som om vi nordmenn er godt vande når det gjeld natur-
opplevingar så må 
eg seie at denne 
turen var fantas-
tisk. Snakk om 
storslått utsikt. 

Dagen vart avslut-
ta ved ulike ut-
siktspunkt i sol-
nedgangen. Det 
fargespillet som 
kom fram då sit 

framleis på netthinna. 

Thanksgiving 

På Thanksgiving dagen køyrde vi på den historiske Route 66, frå 
Grand Canyon til Las Vegas. Der stoppa vi i Seligman, ein bit-
teliten landsby midt ute i ørkenen. Vi såg eit norsk flagg og ein 
mann med setesdalskofte på ein Harley Davidson motorsykkel. 
Det viste seg at mor hans var norsk og driv eit motell der, i veg-
kanten på Route 66. Ho holdt på å tilberede Thanksgivingmid-
dag til alle lokale og tilreisande som ikkje hadde nokon anna 

stad å feire Thanksgiving. Så der vart vi inviterte til å spise 
saman med folk frå landsbyen, uteliggarar, folk på loffen og 
andre folk. Vi sat i ørkenen og spiste både kalkun med all 
verdens tilbehør og fårikål! Litt av ei oppleving. Men det var 
fantastisk å møte eit menneske som stiller opp for menneska 
rundt seg og inviterer til fest. Sjølv Sjømannskirken har litt å 
lære av slik gjestfrihet. 

Så bar det vidare gjennom ørkenen med eit stopp ved 
Hoover Dam som er ein av verdas høgste demningar. Dem-
ningen er bygd ved utløpet av Black Canyon i Colorado River 
og er 221 m høg og 379 m lang. 

Las Vegas 

Frå fantastisk natur gjekk reisa vidare gjennom ørkenen til vi 

plutseleg var  i Las Vegas med all verdens blinkande neonlys, 
bryllupskapell, casino og fantastiske hoteller. Det er fascineran-
de å sjå kva menneske kan klare å skape. Det du ikkje trudde var 
mogleg, ja det finn du i 
Las Vegas. Ei artig 
oppleving å bu på ho-
tell med karusellar i 
tårnet. Vel, Oddbjørn, 
Anna, David og Jakob 
prøvde karusellane og 
svevde i lause lufta 
nesten 300 meter over 
bakken. Vi andre had-
de meir enn nok med å 
sjå på! 

Det var litt av ein tur! 
Mykje flott å sjå og 
oppleve. Eg reiser gjer-
ne tilbake til alle desse 
stadene, men det blir 
utan tvil først til Sedo-
na! 
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Jeg ble spurt om å skrive et lite bidrag til Texas -Nytt om dette; 
Et tilbakeblikk. Hvordan livet arter seg etter Texas. 

Texas-Nytt leses i hovedsak av dere som er midt i det. Jeg har 
prøvd å tenke på om det er noe jeg gjerne skulle visst mens vi 
var der, men som jeg først erfarte etterpå.  

Bruk hver dag inderlig godt og bevisst. Bevissthet på kulturelle 
erfaringer, språknyanser,-smaksopplevelser og ikke minst mø-
ter med mennesker.  

Slapp av; Hjemme i Norge er ting nesten nøyaktig som før dere 
dro. Noen har skaffet seg hund, noen har byttet ut sofaen. 

Veldig få er interessert i å høre om dine erfaringer og opplevel-
ser fra utenlandsoppholdet. Det blir som når noen forteller fra 
en ferie på et sted du selv ikke har vært på. Man blir litt fjern i 
blikket. Det er bare det at for oss var det ikke noen ukers ferie, 
vi levde i det i mange år. Del erfaringer og opplevelser med de 
som var på besøk og de som har vært i lignende situasjon selv.  

Det er stille i Norge og fremmede “ser” deg ikke. Jeg opplevde 
det som herlig å “bli sett” mange ganger hver dag i USA. Frem-
mede snakket til meg i handlekøen, i heisen, på gaten- ja hvor 
som helst. De spurte hva godt jeg skulle lage av det jeg handlet, 
om noen spesielle kom på besøk, hvem som hadde klipt håret 
mitt etc. Jeg testet faktisk ut hvor lang tid det gjennomsnittlig 
tok i Houston før noen fremmede snakket til meg fra jeg gikk ut 

døren/eventuelt ut av bilen - 12 
min tok det. Etter noen uker i 
stille Norge - ingen snakket jo til 
meg - ja fremmede altså - tok 
jeg den samme testen. Det tok 7 
uker ! Snakk om kulturforskjell. 
Man kan lett føle seg litt usynlig 
i Norge. Så nå prøver jeg å si 
noe hyggelig til en fremmed 
hver dag. Mange positive opple-
velser kommer ut av det og no-
en underlige…noen tror jeg er 
smågal! 

Man er fort tilbake i tralten når 
det gjelder praktiske gjøremål. 
Nesten så man lurer på om man 
faktisk var borte i flere år. Sam-
me person sitter i kassen på 
Rema1000… fruktdisken og 
brødvarene har imidlertid byttet 
plass ! 

For oss er det først nå i januar 
at alt blir “normalt” igjen etter 
Texas-oppholdet. Åsmund be-
gynte å jobbe i Riga som CEO 

for DNBs datterselskap i Latvia umiddelbart etter hjemkomsten 
fra Houston. Han har ukependlet i 2,5 år. Nå samles familien 
igjen. Guttene er på plass i sine vennegjenger som består av 
både nye og gamle venner. Det er ikke bare enkelt å komme 
tilbake til samme miljø, samme skole, samme nabolag heller. Du 
selv er forandret etter 3 år og det er også vennene dine. Likevel 
har man en tendens til å plassere folk der de var sist du møtte 
dem. Rart det. Jeg vil faktisk si det tar ca 1 år å være repatriert 
og godt på plass igjen. 

Vi har hatt mange amerikanske venner på besøk her i Norge. 
Det skaper en annen kontakt når de skjønner hva vi kommer fra 
og hvordan livet leves her. Horisontene utvides på alle måter for 
oss alle.  

Jeg tror jeg kan si at samtlige dager etter hjemkomsten har jeg 
på en eller annet måte mimret over vårt opphold, og minnene er 
bare gode. Så selv om enkelte dager var grå og vanskelige i USA 
også, så husker man stort sett det lyse og lette.  

Naturen i Norge er noe man virkelig verdsetter ved tilbake-
komst. Herlig å gå litt i bakker igjen, bade i frisk sjø og gå på   
ski- og skogsturer.  

Ønsker alle vidunderlige dager i Texas, 

Hilsen Åsmund, Håvard, Erlend og Line Skår 

(opphold i Houston fra 2009-2012) 

Livet etter Texas 

 
Tilbake-

blikk 

Skrevet av: Line Jore Skår  
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Lett Sudoku 

Mitt første båtbesøk på Edda Fides 

 

Havn 
Skrevet av: Karin Møll Abrahamsen 

Kaptein Einar Linga hadde en utrolig koselig gjeng med nord-
menn på båten. Det var 13 nordmenn, en svenske og finsk stats-
borger på dette skiftet. De jobber 5 uker på og 5 uker av og det 
var flere som snart skulle hjem en tur. Det er litt annerledes enn 
når min morfar var på sjøen i 30 måneder av gangen. 

Det var utrolig gøy å være på skipsbesøk- Og jeg gleder meg 
allerede til neste! For det var jo med skipsbesøk alt startet. Had-
de ikke StorJohan sett et behov hos sjømennene for 151 år siden 
hadde ikke jeg vært i Houston på jobb for Sjømannskirken. Og 
jeg hadde garantert ikke kjøpt meg sko med vernetå! 

Tusen takk til den fine gjengen på Edda Fides. Jeg håper at jeg 
får besøke dere flere ganger! 

 

 

Da var det endelig tur for å komme på båt. Min tur til å se hvor 
det hele startet for Sjømannskirken.  

Jeg var ganske spent når jeg kjørte med Oddbjørn og Pål til Gal-
veston. Jeg hadde noen dager i forveien vært og kjøpt meg ver-
nesko, (det er vel det eneste skoparet jeg aldri hadde trodd jeg 
skulle kjøpe) og jeg var utstyrt med hjelm og vernebriller. Jeg 
visste at vi skulle besøke en båt som het Edda Fides, mer viste 
jeg ikke, for hotellbåt sa meg ingen ting.  

Etter innskriving (ja nesten sånn som de gjorde i Bethlehem når 
Jesus ble født) var vi klare. Vi ble kjørt med en golfbil til den 
første båten. En utrolig service mener nå jeg. Oddbjørn sa at 
dette ikke var vanlig, så det blir spennende å se om det gjentar 
seg. 

Edda Fides er en hotellbåt fra 2011 som hører til Østensjø. De 
har sengeplasser til ca 600 mennesker og fungerer som et hotell 
for de som jobber på plattform. Det er kontorer, møterom og det 
de måtte trenge på båten. Vi ble fortalt at det er mange som leier 
kontorer til sine arbeidere her slik at de kan fort "løpe" opp på 
plattformen hvis de trenger et mål eller noe informasjon. Det 
gjør jo at de sparer veldig mye tid og at arbeidet for alle parter 
blir mer effektivt. (Om det jobbes effektivt vet jeg ikke. Men 
Edda Fides legger i hvert fall alt til rette for effektivt arbeid). 
Helt genialt spør du meg! 

 Vi fikk en kjempefin omvisning på denne store, flotte båten. Vi 
fikk se messe, oppholdsrom, utleie- lugarer og kontorer, lugarer 
både til kaptein og andrestyrmann, svømmebassenget og broa.  
Noe av det jeg lærte på omvisningen var at dette er en DP3 båt. 
Det vil si at det er 3 fullverdige styresystemer, motorer og pro-
peller. På den måten vil man nesten alltid kunne få båten trygt 
til havn. Båten har også dynamic position. Det virker på den 
måten at når båten ligger ved plattform, ligger den ikke på an-
ker, men har et system som måler vind, strøm og bølger, og som 
styrer motorene slik at båten ligger helt i ro.  

2 7  1    8 6 

  8 3  9   7 

 9  8   3 2 1 

 2   8 1  9 3 

5   7 9    8 

  1 4    7  

1 5 7   8    

3 4  5      

   2 3  7  5 
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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 "Pårørende - 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. 
4-2014 

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 

3   5   1   

  9    3  8 

    6   2  

 2  3  1  9  

4         

  1      3 

7    5     

 8    2 4  7 

   7  8 9  2 

9 3 4 7 2 1 6 8 5 

2 8 5 3 6 4 1 7 9 

6 7 1 5 8 9 3 4 2 

8 6 7 2 1 5 4 9 3 

5 2 9 6 4 3 7 1 8 

1 4 3 8 9 7 2 5 6 

3 5 8 1 7 6 9 2 4 

4 1 2 9 3 8 5 6 7 

7 9 6 4 5 2 8 3 1 

9 2 1 5 8 4 7 6 3 

3 4 7 9 6 1 8 2 5 

5 6 8 2 3 7 1 9 4 

8 7 5 1 2 3 9 4 6 

6 3 4 8 7 9 2 5 1 

2 1 9 6 4 5 3 7 8 

1 9 6 3 5 2 4 8 7 

7 8 3 4 9 6 5 1 2 

4 5 2 7 1 8 6 3 9 
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Partnership 
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Mobile: +1 832 497 7784 

Web: www.glefjell.com 

Blog: http://glefjell.squarespace.com 

Facebook: www.facebook.com/silje.glefjell  

Familie- og barnefotografering 

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

 

Her er  

det ledig  

annonseplass! 
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The Norwegian American Chamber of 
Commerce, Inc. 

Southwest (Houston) Chapter 
            

 Norway House Cell: 281-682-4327 
 3410 West Dallas Street Tel: 281-537-6879 
 Houston, TX 77019-3807 Fax: 281-587-9284 

 anne-brith@nacchouston.org www.nacchouston.org  
 

The Norwegian American Chamber of Commerce (NACC) 
offers useful networking services which can help you  

make the most of your business opportunities. 
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  Viktige kontakter i Houston 

Swedish American Chamber of Com-
merce 

Jorunn Asker 

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

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

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

 

SWEA Houston 

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

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

 

The Swedish Club of Houston 

Kontakt: Erich Wolz  

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

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

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

 

Nordic Women’s Cultural Club of  

Texas 

Yvonne Carver 

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

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

 

Scandinavian Club 

Elaine Finstad 

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

 

NORGE—USA 

Norwegian Society of Texas 

Snorre Chapter 

Belinda Klovning 

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

 

Houston/Galveston - Stavanger 

Sister City Society 

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

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

 

 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 

Inger Meyer 

E-post .................... inger.meyer@gmail.com 

 

Hjemmeside med nyttige tips: 

www.isrid.com 

 

Norske kvinner i Woodlands 

Anne Sofie Olsen 

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

 

Bowling-gruppe: 

Jarle Vadstein 

E-post ......................... jarletx@hotmail.com 

 

Golf-gruppe: 

Jan Berg-Johansen 

Telefon ..................................... 281 221 3581 

E-post ........................... jabjousa@gmai.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: 

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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