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Om ikke alle har vært om bord i en seilbåt noen gang, så har de 
aller fleste sett hvite seil ute på fjorden en vakker sommerdag. 
Masten rager høyt over dekk, og de store seilene spenner seg i 
bue og fylles av vinden – båten krenger og ser ut til å velte, men 
drives i stedet fremover av vinden. En stor seilbåt kan være et 
imponerende skue, der den ene ripa går i ett med vannspeilet, 
og besetningen henger over den andre ripa for å balansere båten 
bedre. Og alle vet at det er noe mer med denne seilbåten enn det 
vi kan se når den fosser frem over bølgetoppene – det stikker 
noe under, for å si det slik. Uten en dyp kjøl ville seilasen vært 
fullstendig mislykket – etter noen få meter ville skuta kullseilt, 
og ligget der med mast og seil under vann. Høy seilføring krever 
en dyp kjøl, og jo større seil, jo dypere og tyngre må kjølen være.  

Har du tenkt på at dette også er et bilde på livet? På hvordan det 
er å være menneske? Et tilsvarende bilde finner vi naturen. Se 
på trærne – ethvert tre er mer enn vi kan se med det blotte øye. 
Under bakkenivå finner vi et stort og omfattende rotsystem. 
Røttene gir treet vann og næring, men har også en annen viktig 
funksjon; nemlig å holde treet oppreist. Jo høyere treet er, og jo 
større krone med greiner og blader, jo dypere og sterkere må 
røttene være – hvis ikke ligger snart treet med rota i været når 
vindkastene blir for sterke.  

Begge disse bildene på livet har noe til felles: Jo høyere du vil 
vokse, jo dypere må røttene dine være, og jo raskere du vil seile, 
jo dypere må kjølen din stikke. Dette kan handle om forskjellige 
ting. Faglig tyngde er et godt eksempel. Å jobbe som mellomle-
der eller leder i en bedrift, vil være krevende uten noe faglig 
ballast. Noen kommer riktignok inn fra sidelinja uten utdan-
ning, og slår seg opp og frem fordi de er dyktige på det de holder 
på med. Men før eller siden melder behovet for faglig tyngde 
seg, og har du ikke kompetansen i orden selv, må du sørge for å 
ha dyktige rådgivere rundt deg som gir deg den tyngden du 
trenger. Jo høyere du heiser seilet, jo dypere må kjølen din være 
inn i det faglige – ellers står du i fare for å kullseile en dag.  

Et annet eksempel er integritet. Begrepet integritet stammer fra 
det latinske ordet integritās, som betyr helhet, fullstendighet og 
renhet. Å ha integritet handler om å stå for det man mener er 
rett, og at de verdier og normer man baserer livet sitt på kom-
mer til uttrykk i hvordan vi handler – altså at det er en tydelig 
sammenheng mellom liv og lære.  En person med høy integritet 
lar seg ikke urettmessig påvirke i etiske avgjørelser, og vil aldri 
la seg korrumpere. Å ha integritet er å ha en dyp kjøl i livet – 
eller dype røtter, om du vil – da tåler du også stor seilføring og 
høy fart! 

Som kristne kan vi også godt snakke om å ha dype røtter eller 
dyp kjøl – men da får disse bildene en litt annen dimensjon over 
seg. I eksemplene over fokuserer vi på mennesket selv, og hvilke 
egenskaper og holdninger det er viktig å ha innabords for å lyk-
kes i livets seilas. Som kristne gjelder dette selvsagt også oss, 
men vi fokuserer ikke bare på oss selv. Å ha dype røtter i kristen 

Høy seilføring – dyp kjøl 
 

Tanker i 
tiden 

Skrevet av: Arnfinn Eng 

forstand handler om å 
være forankret i noe 
utenfor oss selv, noe som 
er større enn oss. Huma-
nisme vil si å ha mennes-
ket i fokus – at mennes-
ket er sentrum i tilværel-
sen, og at menneskets 
verdi og potensiale kons-
titueres og forankres i 
mennesket selv. Kristen-
dommen legger til en 
ekstra dimensjon til dette 
– og vår verdi og vårt potensiale som mennesker bestemmes av 
at vi er skapt i Guds bilde og elsket av ham. Å gå livet i møte i 
trygg tillit til at du er et speilbilde av Gud bare ved å være til, og 
at du – akkurat slik du er (og altså slett ikke slik vårt forbruker-
samfunn prøver å overbevise deg om at du burde være) – er 
elsket, akseptert og godkjent av noe utenfor deg selv, det kan gi 
stor styrke i møtet med livets stormer. Denne tryggheten kan gi 
oss langt dypere kjøl og sterkere røtter enn om vi bare forankrer 
vår verdi og vårt potensiale i oss selv.  

Jeg er en seiler på livets hav heter en gammel sjømannssalme. 
Vi seiler av gårde, hver i vårt tempo. Noen med alle seil til 
topps, andre så vidt med nok seilføring til å sige sakte fremover. 
Som kristne har vi et mål med seilasen, og kjølen pløyer dypt og 
hviler tungt i Guds løfter til oss – vi er elsket, vi er akseptert, vi 
er godkjent – akkurat slik vi er. 

 



 

Texas Nytt Nr. 2 2015  3  

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 september 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 

I d
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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 
Mobil: +1 832 202 5759 
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: Tone Lofstad 

 

O bli hos meg  

Min salme 

Når Arnfinn spurte om jeg ville skrive om min salme, var det 
aldri tvil om hvilken salme. O bli hos meg var den første salmen 
jeg lærte. Min mormor var den som lærte meg den, for etter 
aftenbønnen sang vi den til slutt. For meg er mormor og den 
salmen alltid knyttet sammen. Kan ikke snakke om det ene uten 
å tenke på det andre. Jeg er født og oppvokst på landet, hvor vi 
bodde på en gård med sommerfjøs, som lå ved siden av den 
gården som mine besteforeldre drev. Etter hvert var det min 
onkel, odelsgutten, som overtok gården. Da flyttet mine beste-
foreldre opp i annen etasje. Jeg var nede hos mine kusiner dag-
lig, og sov der også flere ganger i uken. Da var det at mormor ba 
aftenbønn med oss, og vi sang. Jeg kan med rette si at det jeg 
vet om Jesus, det lærte jeg av mormor. Jeg følte meg alltid så 
trygg når jeg var der. Jeg lærte at Jesus alltid var nær ved, og jeg 
kunne snakke med ham når jeg ville. Og det gjorde mormor. 
Når hun snakket høyt med seg selv, syntes vi det var morsomt. I 
dag gjør jeg det samme selv. Mormor var det de kalte et rivjern, 
og alle i bygda kom til henne når noe skulle gjøres. Fra fødsler 
til døden og alt i mellom. Jeg kan godt huske det sto kister på 
låven når noen av de gamle i bygda døde. Da ble O bli hos meg 
sunget igjen. Det er en vakker salme som ikke blir brukt så ofte. 
Kanskje kan vi ta den fram igjen en gang i blant. Vi hadde en 
ganske lang vei til kirken, og ingen hadde bil den gangen, så vi 
hadde møter på gården hvor det kom predikanter. Da var hele 
bygda der, og O bli hos meg ble alltid sunget. Bare det å skrive 
om det bringer meg tilbake; jeg kan nesten kjenne duften av 
nykokt kaffe og ferske brød og kaker. Ser også de kjente ansikte-
ne foran meg. Rart hvordan minnene strømmer på når en ten-
ker på ting som står hjertet nært. Takk for at jeg ble spurt om å 
skrive. Det gjorde godt å huske på hvordan det hele begynte.  

Om Tone Lofstad: 

Jeg vokste opp på Revetal, ei lita bygd utenfor Tønsberg. Ikke 
langt unna hadde mine besteforeldre, Margit og Kristian Gun-
hildstad, gården sin, som jeg skriver om her. Gården het Gun-
hildstad gård.  

Jeg og mannen min John kom hit til Houston i 1992, etter seks 
år i Canada og ett år i Pennsylvania. John jobbet som mange 
andre innen olje og shipping, og jeg startet opp mitt eget trans-
portfirma som jeg fortsatt driver. Dessverre døde John i 2007. 
Vi har to sønner; Glenn som bor her i Houston og jobber off-
shore, og Tony, som er gift, har to barn og bor i Connecticut.  

Margit og Kristian Gunhildstad 

O bli hos meg 
Skrevet av Henry Francis Lyte, oversatt av Gustav Jensen 
 
O bli hos meg! Nå er det aftentid, 
og mørket stiger – dvel, o Herre blid! 
Når annen hjelp blir støv og duger ei, 
du, hjelpeløses hjelper, bli hos meg! 
 
Snart svinner livets dag, det kvelder fort, 
og jordens lys alt mørkner og går bort, 
forandrings skygge følger tro min vei - 
o du som ei forandres, bli hos meg! 
 
Hver time trenger jeg din sterke vakt, 
kun for din nåde viker mørkets makt; 
hvor skal jeg vandre trygt foruten deg? 
I mulm og solskinn, Herre, bli hos meg! 
 
Når du velsigner, ei av frykt jeg vet, 
sår gjør ei ondt, gråt har ei bitterhet. 
Hvor er vel dødens brodd? Jeg frykter ei. 
Du som har seiret, Herre, bli hos meg! 
 
O la meg se ditt kors i dødens gys, 
driv mørket bort og vær meg livets lys! 
Da skinner morgenrøden på min vei. 
I liv og død, o Herre, bli hos meg! 
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På Sjømannskirken her i Houston bakar vi massevis av boller; 
hveteboller, rosinboller, skoleboller, skillingsboller, sjokolade-
boller, sommerboller og ellers det du måtte ha lyst på den da-
gen. Av same deigen bakar vi kringler, vaniljestenger, julebrød 
og andre godsaker. Fyll deigen din med det du liker aller best! 

Under julemarkedet vårt i november lagar vi mange hundre kilo 
av verdens beste bolledeig. Ein deig som er full av masse godsa-
ker og som er fantastisk lett å jobbe med. Vi bakar tusenvis av 
boller som forsvinn før dei rekk å bli kalde.  

Alle som har vore med på bakedagar her på kjerka eller har job-
ba dugnad under julemarkedet ber om ein kopi av denne bolle-
oppskrifta fordi den er så god.  

Eg brukar denne oppskrifta som ei grunnoppskrift og så varie-
rer eg på kva eg bakar av den.  

Det er ein litt tung deig fordi den inneheld mykje smør og egg. 
Det er viktig å la den heve godt, både før du bakar den ut og 
etterhevinga. Dersom du har tålmodighet og god tid får du til-
bake store luftige boller! 

Hveteboller    
ca. 45-50 stk 

1800 g  hvetemel 
350 g sukker 
2 ss tørrgjær 
3 ts kardemomme 
1 ts salt 
1 liter melk 
350 g smør   
2 egg 

Bollefest 

 Fra  
Sjømanns-

kirkens 
kjøkken 

 

Skrevet av: Karianne Angelskår 

Smelt smøret, ha i melka, varm til ca. 40 °C. Elt alt godt saman i 
kjøkkenmaskina. Juster eventuelt deigen med litt meir mjøl, 
dersom den er litt klissete. La heve ca. ein time. Trill ut boller, la 
etterheve ca. 30 minutt. Steikes ved 440 °F i ca. 12-13 minutt. 
Avkjøl på rist.  

Vaniljekrem.   

Ingenting er som deilig heimelaga vaniljekrem. Den er god til 
skoleboller, vaniljestang eller fyll i kringler og kaker. 

2,5 dl fløte 
2,5 dl melk 
1 vaniljestang eller 2 ts vaniljesukker 
4 eggeplommer 
100 g sukker 
45 g maizena 

Kok opp melk og fløte i ein kjele. Splitt vaniljestanga og skrap ut 
frøene, ha alt oppi melkeblandinga. Pisk eggeplommer og suk-
ker til ein lys og luftig eggedosis. Sikt i maizena (eventuelt blan-
da med vaniljesukker hvis du bruker det istadenfor vanilje-
stang). Bland eit par auser av den varme melkeblandinga kjapt 
inn i eggedosisen. Når eggedosisen er temperert heller du alt 
over i gryta igjen mens du rører godt. Ha plata på middels var-
me mens du rører heile tida og kremen blir fastere og fastere. 
Rør til kremen får den konsistensen du vil ha. Hell kremen over 
i ein bolle og avkjøl. 

Deilig vaniljekrem klar til bruk! 

Tips. Vil du ha rosiner i gjærbaksten kan det være lurt å legge 
dei i bløyt i lunka vatn i ca. 30 minutt. Då blir dei saftige og 
gode og vil ikkje trekkje fuktighet ut av deigen. 

Lykke til og inviter  til bollefest! 

I juni flyttar vi tilbake til Norge, med blanda følelser. Vi har hatt 
ei fantastisk tid her på Sjømannskirken i Houston. Eg har kost 
meg med å få drive med hobbyen min i arbeidstida og vil nok 
savne dei store deigane og koselige bakedugnadene saman med 
mange blide og arbeidsvillige menneske. Det har vore eit even-
tyr som vi vil sjå tilbake på med glede. Og så tar vi med oss gode 
minner frå alle dei flotte menneska vi har møtt. 

See y’all! 

Karianne 
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Det sies at helt siden mennesket begynte å gå på to bein, 
har vi hatt et ønske om å fly. Å slå følge med fuglene, 
tilsynelatende upåvirket av fysiske lover på bakken, har 
vært en fantasi som lenge ikke lot seg realisere. Uttrykk 
som «fri som fuglen» og «soar like an eagle» har vært en 
del av vår dagligtale lenge før det var mulig å gjennom-
føre i praksis. Det var først for litt over ett hundre år 
siden, på begynnelsen av 1900-tallet, at de første prak-
tiske flygemaskinene ble konstruert. Det er usikkert 
hvem som egentlig var først ute, men brødrene Wright 
er trolig de første som bygde et fly som faktisk kunne 
kontrolleres rundt alle tre akser. Deres første «flytur» i 
1903 var ikke veldig imponerende (de var i lufta i 12 se-
kunder og tilbakela en strekning på 120 fot!), men med 
det startet en ny æra, og utviklingen gikk med storms-
kritt slik at man allerede under første verdenskrig hadde 
fly i militær tjeneste på vingene. Allerede flere hundre år 
før brødrene Wright hadde man konstruert flygende 
«gjenstander», som for eksempel varmluftballonger og luft-
skip. Men med sin «Flyer» var de først med det som kalles 
«sustained flight in a heavier-than-air aircraft».  

I dag er flyging en dagligdags foreteelse for mange av oss, og få 
tenker vel på brødrene Wright når de går om bord i en supermo-
derne jumbojet for å reise på jobb, på ferie, eller hjem til Norge 
for å besøke venner og kjente. Men Houston og Texas er også et 
eldorado for privatfly, både på kommersiell- og hobby-basis. Vi 
skal her prøve å si litt om hva som er mulig for den som ønsker 
å utforske flyging som en hobby, både når det gjelder teori, 
praksis, tilgjengelighet, og ikke minst nærliggende destinasjo-
ner. Dette er et veldig omfattende tema, så det sier seg selv at vi 
ikke kan dekke alle aspekter i løpet av noen sider, men forhå-
pentligvis kan vi pirre interessen og kanskje gi noen det sparket 
som skal til får å gjennomføre sine drømmer. For det finnes vel 
knapt noe bedre sted enn Texas å gjøre dette! 

Bare innafor Houston Traffic Control (tra-con) finnes det over 
40 flyplasser, de fleste ubemannet, men ni av dem har kontroll-

Fri som fuglen! 

 

Hovedsak 
Skrevet av: Terje Odden 

tårn som er bemannet ulike tider av døgnet. Noen flyplasser er 
private og krever forhåndstillatelse for å lande, men de aller 
fleste er åpne for hvem som helst. I vårt område er det heller 
ikke, så vidt jeg har bragt på det rene, noen som krever lan-
dingsavgift, så du kan lande og ta av hvor og når du vil. Rundt 
de største flyplassene er luftrommet kontrollert, så der trenger 
du tillatelse for å fly inn, mens resten av landet er såkalt ukon-
trollert luftrom der alle kan fly uten restriksjoner.  

Før du kan sette deg bak spakene på egen hånd, trenger du et 
flysertifikat, en «pilot license». I tida etter 11. september 2001 
ble det innført visse restriksjoner, men det er i dag ikke noe pro-
blem for en utlending å ta flysertifikat her i landet. Du kan først 
som sist gjøre deg kjent med pilotenes «bibel»; FAR/AIM. For-
kortelse står for «Federal Aviation Regulations / Aeronautical 
Information Manual». Den første delen inneholder alle regler 
som gjelder sivil og militær luftfart i USA, og den andre delen 
beskriver basiskunnskap om flyging du må kunne for å operere 
et fly i amerikansk luftrom. Boka utgis av FAA (Federal Aviation 

Slik kan man også se Galveston 

Tradisjonell cockpit på en Cessna 172 Såkalt «Glass cockpit», der de analoge instrumentene er byttet 
ut med digitale. 
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Administration) og for-
nyes hvert år. Hvis du 
kan alt som står der, skal 
du kunne håndtere en-
hver situasjon du kan 
komme oppi som pilot, 
både på bakken og i lufta. 
Boka er ca. seks cm tykk 
og hver side er tettskre-
vet, så det sier seg selv at 
det ikke er mulig å pugge 
alt. Men den fungerer 
faktisk som et veldig bra 
oppslagsverk hvis det er 
noe du lurer på, selv etter 
at du har vært aktiv pilot i mange år. Heldigvis er det gitt ut 
mange andre bøker som brukes under opplæring og til selvstu-
dium, men det er dette som er den offisielle regelboka, og hvis 
det er tvil, er det alltid det som står her som gjelder. 

For å kunne ta flysertifikat, er det fire kriterier som må være 
oppfylt:  

1) Du må ha en godkjent legeattest. Denne attesten gis bare av 
leger godkjent av FAA, og de fleste flyskoler kan henvise deg til 
en lege de bruker. Ellers finnes lista over alle godkjente leger på 
FAAs webside. Kravet til legeattesten er ikke veldig strengt; så 
lenge du er i rimelig god form vil de fleste bli godkjent uten pro-
blem. Det som kan stoppe deg er høyt blodtrykk, har du over 
155/95 må du som regel få en spesialtillatelse. Særlig for menn 
kan også fargesyn være et problem, spesielt for nattflyging. Du 
må gjennomgå en standard fargetest for rød/grønn fargeblind-
het, og hvis du ikke greier å lese bildene, må du med en praktisk 
test demonstrere at du ser forskjell på rødt og grønt. Det er også 
spesielle medisiner som ikke er godtatt, og noen kroniske syk-
dommer kan sette begrensninger selv om de kontrolleres av 
medisiner. Alt dette gjør at det ofte er lurt å få legeattesten så 
tidlig som mulig og gjerne før du begynner å ta timer, slik at du 
ikke kaster bort penger på noe som viser seg umulig eller uprak-
tisk å gjennomføre. 

2) Du må loggføre minst 40 timer som pilot, minst 20 av disse 
må være med instruktør, og 10 timer må være såkalt «cross 
country» flyging, dvs. du må fly til en flyplass minst 50 miles 
unna utgangspunktet. Det er hard konkurranse mellom flysko-
lene, og høy strykprosent er dårlig markedsføring. De fleste må 
derfor påregne adskillig flere timer før de er klare til den store 
testen, jeg tror gjennomsnittet i Texas ligger på mellom 75 og 80 
timer. Min instruktør sa at han kan lære alle å fly i løpet av 10 
timer; resten av tida brukes til å øve på nødprosedyrer som du 
forhåpentligvis aldri får bruk for! Min erfaring er at 40 timer er 
lite, men det er også avhengig av hvor lang tid det går mellom 
timene. Hvis du venter for lenge mellom hver gang, glemmer du 
mye og må repetere flere ganger. Det beste er å sette av tid så du 
kan fly minst to ganger pr. uke, men det er også et kostspørs-
mål. Se senere i artikkelen om kostnader. 

3) Du må ta en teoretisk test, både skriftlig og muntlig. Den 
skriftlige testen er en «multiple choice» test som gjøres på en 

godkjent skole. Du sitter med en maskin som er koblet direkte 
mot FAAs testsenter, og du får resultatet i løpet av sekunder. 
Kravet til bestått er 70%, så når du har svart riktig på 70% av 
spørsmålene, blir testen avsluttet og du får «bestått». (Slik var 
det i hvert fall da jeg tok testen for over 12 år siden…). Testen 
består av 60 spørsmål, så hvis du er heldig (og dyktig) trenger 
du bare å svare på 42 av dem. Tidligere offentliggjorde FAA alle 
spørsmålene i sin database, det var 900-1000 totalt, så i teorien 
kunne du pugge alle svarene før testen. Dette ble endret i 2013, 
slik at de nå har en bank på over 3000 spørsmål å velge fra, og 
ingen utenforstående har tilgang til hele databasen. Strykpro-
senten gikk opp ganske kraftig da dette ble innført, men det er 
vel ingen tvil om at målet må være å lære stoffet, ikke bare å 
bestå en test. Den muntlige delen gjøres ofte i forbindelse med 
den praktiske prøven (se nedenfor), der eksaminatoren gjerne 
stiller deg spørsmål om de tingene du bommet på i den skriftlige 
testen. Han skal også sjekke at du er klar for å fly, så det er vik-
tig at instruktøren forbereder deg på denne delen. 

4) Til slutt: Den praktiske prøven eller «check ride» som det 
heter, der du skal demonstrere at du er i stand til å føre et fly på 
forsvarlig måte, og du kan håndtere uventete situasjoner uten å 
miste kontrollen. Denne flyturen er noe av det mest intense du 
kommer borti, og selv om den varer bare 45-50 minutter, treng-
er det ikke å være Texas sommervarme ute for at du skal være 
svett på ryggen når du er ferdig.  

Hvis alt går bra, er du nå klar til å 
oppleve å være «fri som fuglen»! 
Jeg kan skrive under på at det er 
en fantastisk følelse, særlig når 
du kan kikke ned på I-10 en fre-
dag ettermiddag og se på alle 
stakkarene som sitter i bilkø…  

KOSTNAD 

Selv om prisnivået her borte er 
adskillig lavere enn i Norge, er 
det absolutt en betydelig investe-
ring å ta flysertifikat. Den mest 
vanlige flytypen på flyskoler i 
Houston-området, er Cessna 172 

FAR/AIM i årets utgave, 
utgitt av AOPA 

Kid in a Candy store! 
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(fireseter) eller 152 (toseter). 
Du kan spare noen dollar på å 
fly en 152, men siden du må ha 
utsjekk på alle flytyper før du 
kan være «pilot-in-command», 
er det viktig å velge riktig. Pri-
sen på flyleie ligger nå rundt 
$85-$95 for en Cessna 152 og 
$110-$130 for en Cessna 172. 
Dette er såkalt «wet rate», det 
vil si at det inkluderer drivstoff 
etc. I tillegg kommer instruktø-
ren som tar $40-$50 pr. time. 
Hvis du ikke er flink til å lese 
på egen hånd, kan det også 
lønne seg å følge et teorikurs. 
Dette arrangeres på de største 
flyskolene og koster $800-
$1000. Tester, legeattest og 
check ride koster også $700-
$1000. Totalt vil det derfor nærme seg $10 000 før du er ferdig. 
Som nevnt tidligere er det en fordel å kunne fly ganske ofte; hvis 
du må bruke første halvdel av hver time til å repetere det du 
gjorde sist, må du kanskje legge på $3000-$4000 til totalsum-
men. Mens jeg tok mine timer var det mange ungdommer som 
ønsket å lære å fly, men de hadde ikke penger til å ta alt på en 
gang. Så de tok en time ad gangen, jobbet litt for å tjene penger 
til neste time, så kom de tilbake etter et par uker. Det sier seg 
selv at det er en uøkonomisk måte å gjøre det på. Jeg vil derfor 
anbefale at man venter til man kan sette av pengene, så gjøre alt 
ferdig på så kort tid som mulig. Da vil også målet være innen 
rekkevidde mye raskere, noe som er en ekstra motivasjon. 

UTSTYR 

Jeg anbefaler også at man investerer i et godt headset jo før jo 
heller. Det er mye støy i et småfly, og headset er en absolutt 
nødvendighet. Det finnes mye å velge mellom, både med passiv 
og aktiv støyreduksjon, så her er det egentlig bare å velge inna-
for den prisklassen man ønsker. Min erfaring er at aktiv støyre-
duksjon (ANR) er en stor fordel, særlig hvis du planlegger litt 
lengre turer, og da må du regne med å betale $500-$700 pr. 
sett. Mange flyskoler lar deg låne headset, men når du skal be-
gynne å fly med venner og familie, kan du like godt kjøpe ett til 
hver. I tillegg bør du ha en bag til kart og loggbok, og en bærbar 
radio kan være greit å ha som backup. Mange fly har innebygd 
GPS, men en håndholdt GPS kan også være nyttig. 

VALG AV FLYSKOLE 

Som nevnt innledningsvis, finnes det over 40 flyplasser i Hous-
ton-området, og de mange av dem har en eller flere flyskoler. 
Mange er enkeltmannsforetak med bare ett eller to fly, mens 
andre er større og har et godt utvalg av fly med varierende ut-

 

Hovedsak 

styr. Jeg anbefaler å sjekke rundt, gjerne ved å besøke flere fly-
plasser/skoler. Det er vanlig å tilby en «Discovery Flight» til 
rundt $100 som gir deg mulighet til å fly en halvtimes tid med 
en instruktør. Du vil gjerne bruke en skole med tillitsvekkende 
omgivelser, og som har alle papirer og loggbøker i orden. Selv 
om det er ditt ansvar som pilot å sørge for at flyet er i flydyktig 
tilstand, må du stole på at eieren følger alle pålagte serviceinter-
valler og vedlikeholdsrutiner. Et gjensidig tillitsforhold er derfor 
viktig. Et annet valg du må gjøre, er om du vil bruke en beman-
net flyplass eller ikke. I løpet av opplæringen må du lære prose-
dyren for begge typer flyplasser. Jeg brukte Hooks Memorial 
Airport i Tomball som min «hjemmebase», og de har flytårn 
som er bemannet hele dagen. Personlig synes jeg det var en for-
del, da du da blir tvunget til å bruke korrekt radioprosedyre fra 
dag én. Med så mange ubetjente flyplasser rundt omkring, er 
det ikke noe problem å få nok erfaring med landinger og ta-
keoffs der. På en annen side, kan det være lettere å komme i 

Eier og CEO på United Flight Systems, Bob Watts, foran sin «full motion flight simulator». 
Under: Bilde fra flysimulatoren 
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området betraktelig. Om sommeren kan det ofte være sol og 
klart på morgenen når du drar ut, men skyene danner seg ut-
over ettermiddagen og kan gjøre at det ikke er mulig å fly tilbake 
i VFR. Hvis du har instrumentlappen kan du da fly IFR 
(Instrument Flying Rules), og komme deg hjem uten større for-
sinkelser. 

AKTUELLE DESTINASJONER 

Har du hørt uttrykket «The 100 dollar hamburger»? Hvis ikke 
vil du snart lære det når du begynner å fly. Det finnes flere 
hundre flyplasser innenfor en times radius fra Houston, og de 
fleste har en kafe der de serverer enkle retter, inkludert ham-
burgere. Helgeturen for mange blir derfor å fly til et slikt sted, 
spise lunsj, og fly hjem igjen. Da blir det godt og vel $100 for en 
hamburger. Men du får jo en helt unik opplevelse på veien, så 
de fleste synes det er vel verdt pengene. Noen av byene jeg har 
besøkt med småfly, inkluderer San Antonio, Austin, Llano, 
Georgetown, Dallas, Shreveport, Texarcana, Lafayette, New 
Orleans, og mange flere! Jeg har også fløyet til Kerrville i the 
Hill Country, leid bil og kjørt til nærmeste golfbane for å spille 
en runde golf, og så dratt hjem igjen på ettermiddagen. En fan-
tastisk opplevelse! 

En annen offentlig hemmelighet er at de fleste flyplasser har 
såkalte Crew Cars du kan låne når du lander der, og ofte betaler 
du ikke noe for dette hvis du fyller bensin på flyet mens du er 
der. Dette gjør at det er lett å komme rundt og finne noe annet 
enn hamburger til lunsj. Når du leier fly betaler du bare for mo-
tor-tid, og selv om noen utleiere har en minsteleie hvis du skal 
være borte flere dager, betyr det at et helgebesøk til New Or-
leans ikke behøver å koste all verden, og med en flytid på under 
to timer er det vesentlig bedre enn å sitte i kø på I-10. 

Tar du småflysertifikat her borte, er det mulig å konvertere det 
til norsk sertifikat når du kommer hjem. Reglene er mange og 
kompliserte, så det fører for langt å beskrive det her. Men vi kan 
gjerne formidle informasjon hvis noen er interessert i å høre 
mer om dette. 

AOPA 

Hvis du bestemmer deg for å bli pilot, eller hvis du er over gjen-
nomsnittet interessert i flyging, kan et medlemskap i Aircraft 
Owners and Pilots Association (AOPA) være en god investering. 
De gir ut et medlemsblad med mye interessant informasjon. I 
tillegg tilbyr de gode priser på Renter’s insurance, noe som er et 
krav de fleste steder for å få leie et fly. De kan også tilby retts-
hjelp hvis du kommer ut for noe, og mange steder tilbyr rabatter 
med et AOPA-kort. Grunnmedlemsskapet koster bare $59 per 
år, eller $49 for et e-abonnement (da får du bare tilgang til med-
lemsbladet online). Du kan også kjøpe tilleggstjenester i for-
skjellige prisklasser. Sjekk www.aopa.org for detaljer. 

Happy flying! 

gang på en mindre ubetjent flyplass, hvor trafikken er mindre 
og kravene til prosedyrer ikke er for krevende i begynnelsen. 
Uansett vil instruktøren være behjelpelig med radioprosedyren 
de første timene. I den forbindelse er det også viktig å lære seg 
det fonetiske alfabetet: Alfa, Bravo, Charlie, Delta osv. Dette 
brukes hele tiden og du må kunne det uten å tenke deg om. 

Den største flyskolen på Hooks er United Flight Systems. De har 
10-15 fly tilgjengelig og normalt opp mot 10 instruktører til en-
hver tid, så det var sjelden noe problem for meg å få et fly når 
jeg ønsket. Nå har de også investert i en «full motion flight si-
mulator», som gjør at noe av treningen kan skje der uavhengig 
av vær- og føreforhold. Dette sparer både tid og penger i forhold 
til å ta alle timene i lufta. Der kan de også simulere alle slags 
værforhold og nødsituasjoner, som gjør treningen mer effektiv.  

NOW WHAT? 

Mange tror du må fly et visst antall timer i året for å beholde 
flysertifikatet. I USA er det ikke tilfellet; du får din pilot license 
for livet. Du må imidlertid ha en «flight review» med en in-
struktør annethvert år, og du må ha hatt tre landinger i løpet av 
de siste 90 dager for å kunne fly med passasjerer. I tillegg må 
legeattesten fornyes hvert tredje år hvis du er under 40, eller 
annethvert år hvis du er over 40. For å lære mer og treffe like-
sinnede, er Wings seminarer nyttige. Slike seminarer arrangeres 
på mange flyplasser månedlig, og dekker relevante tema. Ved å 
delta på slike får en «Wings credits» som kan erstatte kravet til 
en «flight review».  Nattflyging inngår ikke lenger som en del av 
standardopplæringen, og for å kunne fly etter solnedgang med 
eller uten passasjerer må du ha en «endorsement» i loggboka. 
Du må også ha hatt tre nattlandinger i løpet av de siste 90 dager 
for å kunne fly med passasjerer. 

I utgangspunktet kan du bare fly under «Visual Flight Ru-
les» (VFR), det betyr at du må se bakken til enhver tid, og du 
kan ikke være nærmere enn 1000 fot fra skyer. Det kan derfor 
være nyttig å bygge på med en «Instrument Rating». Dette er en 
påbygging som krever nye 40-50 timer med instruktør, teoretisk 
og praktisk prøve. Da kan du fly i skyer og er under radarover-
våkning fra Air Traffic Control, slik de store flyene gjør! Denne 
påbyggingen vil koste omtrent det samme som sertifikatet i ut-
gangspunktet, men med vårt skiftende vær vil det utvide bruks-

En Cessna tar av fra Hooks Airport i Tomball 

 

Hovedsak 
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aktiv rolle.  Hun er fra El 
Campo sørvest for Hous-
ton, og har vært gift med 
denne altmuligmannen fra 
Indre Fusa i 13 år nå. Bryl-
lupet var lokalt, med 220 
gjester og sjømannspresten 
i spissen, så Rune har et 
takknemlighetsforhold til 
kirken også.  Han har hel-
ler aldri angret på valg av 
bosted. Hvorfor skuffe snø 
i norske motbakker når du 
kan flippe burgere på flat-
landet i Katy? Vel, akkurat 
det kuperte landskapet 

savner han faktisk, og det var kanskje litt få naboer her den 
første tiden. Nå øker det imidlertid på fra dag til dag, fra hele 
verden og mange fra hjemlandet.  Ikke få av dem finner også 
veien til burgerdisken hans. Stamkunder har det også blitt nå 
etter det første året, så omsetningen er mer forutsigbar enn de 
kanskje fryktet først. Tydeligvis faller menyen i smak, og ser-
vicen er som den skal være. Alt er basert på kjente merker og 
lokale leverandører. 
Maten kommer raskt 
og godt, med deilig 
resultat. Saftig, rikelig 
og varm.  Kan vi kan-
skje få noe sånt på di-
verse fergeleier hjem-
me i Ryfylke? 

De umiddelbare plane-
ne for neste skritt er 
nok mer catering for 
lokale bedrifter, det vil 
også trygge horisonten 
en del. Samtidig vil han 
også utfordre de inn-
fødte ganene litt – hva 
med å servere komle på torsdager? Hvem sier at ikke krem-
merånd og kulturutveksling kan kombineres? 

Chuckwagon finner du også på nettet, som http://
chuckwagonbbqburgers.com/. Sal opp hesten, ta med appetit-
ten og sett kursen mot vest! 

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. 

Chuckwagon 
Ruller du langt nok vest 
for byen, der hvor solen 
går ned ved Katy Mills og 
et godt stykke sør langs 
FM 1463, så kommer du 
så langt ut i nybyggerland 
at du bare kan glemme 
GPS og andre sikre tegn 
på sivilisasjon.  Her er det 
verken ekorn eller bikkjer 
– hvordan skal de klare 
seg uten trær? Slik må det 
nesten ha føltes å være 
pioner for et par hundre 
år siden.  På jakt etter mat 
og drikke snubler du så 
over et vannhull i en relativt ny strip mall som grenser til ferske 
byggefelt på østsiden av veien og ingenting på den andre siden.  
Stedet har det passende navnet Chuckwagon – prærievogn, og 
har forlokkende løfter om brisket og B.B.Q over døren. Det kan 
vel ikke bli feil. Vel inne møter vi en hyggelig kar bak disken, og 
det er bare å velge av fast og flytende.  Alt dette har vi kanskje 
sett før, men kokken og innehaveren er ikke helt som andre i 
bransjen.  Han er vestlending, og presenterer seg som Rune 
Jonsvoll.  Egentlig fullblods og fulltids elektroingeniør i olje-
bransjen, men så fikk han for seg at han skulle snekre et lunsj-
sted, da.  Etter en runde på tegnebordet og i garasjen kom han 
opp med dette gjennomførte cowboy-konseptet, med små 
vogner som avlukker og hele rommet malt og dekorert i beste 
Lucky Luke-stil.  Bare et bittelite norsk flagg oppe på veggen 

avslører hvor han 
egentlig hører hjem-
me.  

Sannelig, du skal ha 
for innsatsen, må jeg 
innrømme.  Vi andre 
gutta har lekt med 
tanken, men aldri 
vært i nærheten av å 
gjennomføre dette. 
Joda, det er travelt, 
sier han, men butik-
ken er ‘family ow-
ned’ i beste Texas-
tradisjon, og alle 
stiller opp. Svigerin-
ne og svoger står på 
kjøkkenet i kveld, og 
ellers har kona Clau-
dia også en svært 

Skrevet av: Lars Sandbakk 

 

Ut å spise 
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Glimt fra Kirkeboken 

Sommerprogram 

 

Info 

Cecilie Hellen Braaten og Bernhard 
Finnerud ble viet i Sjømannskirken i 
Houston torsdag, 19. februar 2015. 
Her med  sønnen Jacob Finnerud, seks 
år. 

Owen Yang ble døpt i Sjømannskirken  i 
Houston søndag, 1. februar 2015. 

 
Glimt fra 

Kirkeboken 

Maren Sofia Brown ble døpt i Sjømannskir-
ken i Houston søndag, 12. april 2015. For-
eldre er Matthew Donald Brown og Hege 
Diana Trondsen- Brown. Storebror Erik er 
også med. 

Gjensyn med familien Fallegård i sommer! 

Ingvild Fallegård skal være sommervikar 
her i Houston nå i sommer. Hun tar selv-
sagt med seg Fredrik, Alfred og Thea, og 
de ankommer Houston siste helga i juni 
og blir til 20. juli. Vi gleder oss til å se dem 
igjen, og er takknemlige for at Ingvild 
«holder fortet» under avvikling av som-
merferien for resten av staben. 

I juli vil kirka normalt være stengt på uke-
dagene – men ønsker du å stikke innom 
så send en mail eller ring på forhånd og 
avtal tid, så skal vi selvsagt ta imot dere! 

Lørdager og søndager har vi åpent som vanlig – velkommen på lørdagsgrøt, 
vafler og gudstjenester hele sommeren!  

Følg med på nettsidene våre for informasjon om åpningstider og kontakt-
personer nå i sommer. 

Maria Berg Løseth ble døpt i Sjømannskir-
ken  i Houston søndag, 1. februar 2015. 
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Stor stemning og fullt hus på rekefesten 20. februar – denne gangen med eget husband! Bandet består av Pål Abrahamsen, 
Morten Lamøy, Bjørn Hammer, Kari Danielsen, Kristian Kyllingstad, Terje Odden og Filip Aarsland. 

Rekefest 

 

Siden sist 

 

Under et arrangement på 
Norway House 26. februar, 
lanserte Charles Russell sin 
seneste bok om norsk inn-
vandring til Texas på 1800-

tallet. Dette er hans tredje bok om temaet, og tittelen på denne boka er «Wilhelm». Det er en 
biografi om Wilhelm Wærenskjold, som kom til Texas sammen med sin kone Elise i 1847. Over 
50 personer møtte opp og fikk høre en interessant presentasjon av boka. Lanseringen ble ar-
rangert av NST—Snorre Chapter i samarbeid med Generalkonsulatet. Generalkonsul Jostein 
Mykletun var vert, og spanderte også mat og drikke for kvelden. 

Boklansering 

Skrevet av: Arnfinn Eng 
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Golfturnering 

 

Siden sist 
Skrevet av: Arnfinn Eng 

Mange glade og fornøyde barn (og voksne) fikk være med på Tårnagent-
overnatting på kirka 21.-22. februar.  

Vinnerlaget har fått sine premier! Gutta fra Safe Ocean Service stilte i like skjorter i kledelig rødt, hvitt og blått, og vant en 
klar seier. Stor gratulasjon til Melvin Koonce, Glen Shropshire, David Mitchell og Lee Eldrigde! 

Vi var utrolig heldige med været i år - etter 
regn og torden hele helgen, kom 13. april 
med sol og godt, varmt vær. Takk til alle 
som deltok på turneringen, og på denne 
måten bidrar til at vi kan ha sjømannskirke 
i Houston! 

Tårnagent-helg 
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nes bare ett riktig 
svar på noe. 

Og barna syntes det 
var spennende å flyt-
te til Houston. Med 
søskenbarn allerede 
plassert rundt om-
kring i verden, var de 
kjent med at ikke alle 
bare bodde i Norge 
og hadde faste og 
trygge rammer til 
enhver tid. Men i 
likhet med alle andre 
nordmenn som flyt-
ter utenlands for kor-
tere eller lengre pe-
rioder, var det hardt 
for barna da skole-
hverdagen trådte til, 
med sin vettløse vals 
og annerledes kultur. 
På et språk man ikke 
helt forstår ennå. I et 
miljø der det tar tid å 

lære seg grunnleggende og til dels banale regler for oss staute 
nordmenn. Men etterhvert som månedene gikk og hele familien 
nitidig hadde gjort alle leksene sammen rundt kjøkkenbordet, 
uke etter uke, kjente de at skuldrene senket seg litt, både hos 
liten og stor. Og det var et godt øyeblikk, erindrer de begge.  

«Det er ganske mye å følge opp egentlig, både i henhold til lek-
ser og aktiviteter» sier Oddbjørn. Han har hatt hovedansvaret 
for barna når det gjelder dette. «Det er nærmest en kabal som 
må planlegges nøye for at vi i det hele tatt kan ha mulighet til å 
gjennomføre den. Barna våre har for eksempel måttet velge 
samme aktivitet i både sommerhalvåret og vinterhalvåret av 
praktiske årsaker. Jeg rekker liksom ikke å være på to steder 
samtidig i Houston-trafikken, med Karianne som har fast base 
på kjøkkenet og som i tillegg ofte har helge-jobbing». 

Han ser frem til akkurat denne biten i Norge, når barna kan ta 
sykkelen sin selv til treninger eller skolen. Der de kan ringe på 
hverandres dørklokker uten at det har blitt planlagt en 
«playdate» av foreldrene en ukes tid i forveien. «Friheten i Nor-
ge er unik i så måte» sier han bestemt. Når Karianne inviterer 
til overnatting på kirken med fire amerikanske klassekamerater 
på en gang, i tillegg til sine egne tre barn, ja da får hun mange 
beundrende kommentarer. Det er  nok ikke så vanlig at barna er 
på overnatting før en kjenner hverandre veldig godt. Karianne 
smiler, men har lært seg at kulturen er annerledes her borte. 
Hun selv synes sjelden at noe er et problem eller for mye ansvar. 

Fra tidenes morgen 
har det blitt påstått 
at veien til mannens 
hjerte går gjennom 
magen. Jeg vil der-
imot trekke det enda 
lengre og tilføye at 
der går veien for 
veldig mange andre 
også – uansett alder 
og kjønn. For mat er 
ikke bare mat som 
skal gjøre oss mette i 
magen. Mat er også 
omsorg, ispedd kjær-
lighet fra kokkens 
side, gode opplevel-
ser og sosialt sam-
vær mellom oss men-
nesker. Vi kan regel-
rett smake på følelse-
ne våre over et godt 
måltid.  

Husmor er hjørnes-
teinen i denne bedrif-
ten – det er hun som organiserer innkjøp, hva som skal tilbere-
des til enhver tid og med god hjelp fra frivillige er det hun som 
har hovedansvar for matserveringa i lokalene nede i Young 
Street i Pasadena. Det er hun som steker vaflene som hele ver-
den elsker, som baker hundrevis av boller og brød og sikkert 
hun som også må rydde opp igjen etter gudstjenester og sam-
menkomster av ulike slag. I dag går hyllesten til husmoren på 
Sjømannskirken i Houston – eller det som i moderne tider har 
fått tittelen vertskap. Og til hennes ektefelle som bidrar til at 
kabalen går opp slik at hun kan gjøre den jobben hun har fått i 
oppdrag i å utføre på best mulige måte. Karianne og Oddbjørn 
Angelskår er paret i vaffelhjerter som har kjent hverandre i 
veldig mange år og som har vært lykkelig gift i 14 av dem. 

De var begge enige om å sette seil for en utenlandsopplevelse 
utenom det vanlige en mars-dag i 2012. Med barna Anna, David 
og Jakob på henholdsvis 9, 7 og 5 år ankom de byen som var en 
anelse større enn den lille hjembygda Leknes 3 mil nord for Ber-
gen. Men Karianne hadde vært ute en vinternatt før, med sitt 11 
år lange opphold i Ecuador sammen med foreldrene sine. Sene-
re bodde hun fire år i Bangladesh der hun jobbet som lærer. På 
bakgrunn av sine egne opplevelser og erfaringer fra barndom-
men, var hun overbevist om at oppholdet i Houston kunne tilfø-
re hennes egne barn samme gave hun selv hadde fått. Opplevel-
sen av å se at verden er større enn man tror, at man blir nødt til 
å få et utvidet og bredere perspektiv, og at det kanskje ikke fin-

Skrevet av: Kate Hellesmark 

Smaken av følelser 

 

Portrett 
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Portrett 
Raus og bydende på seg selv og med latteren som alltid sitter så 
løst. Hun har ledd seg til jobben som husmor, påstår Oddbjørn. 
«Ja, hun er definitivt kommet på rett hylle i livet, både i den 
opprinnelige jobben sin som lærer og nå som husmor der man 
skal bety og være noe for andre mennesker», istemmer Odd-
bjørn. Han ser ømt på sin kone og det er tydelig at han står 100 
prosent inne for hvert eneste ord han selv sier uten at det opp-
fattes som uhemmet skryt. «Hun er usedvanlig dyktig på å få 
andre til å slappe av og føle seg vel. Et naturtalent vil jeg si og en 
gave hun har.» Da ler Karianne sin smittende latter igjen. Dette 
synes hun ble vel mange fine ord på en gang. 

For hun liker best å snakke om hvor mye hjelp hun får av alle de 
frivillige nede på kirken. Hvor mye det betyr for henne. Hvor 
hyggelig hun synes det er å dele kjøkken med så mange andre 
nordmenn, og at de sammen kan mestre oppgavene. Underteg-
nede synes det hele ser ganske så stressende ut med alle de ho-
dene og kroppene som finner veien inn til det lille hjertet i kir-
ken. Men det betyr vel ganske enkelt at folk trives rundt henne 
og hennes lune vesen. Og Oddbjørn har helt rett selvfølgelig. 

Karianne forteller videre om en ung norsk student som hadde 
fått akutt hjemlengsel og der vennene hennes hadde fått infor-
masjon om at Sjømannskirken hadde tilholdssted i byen. Der-
med dro de denne unge damen ned til kirken der det ventet bå-
de norske vafler og en skulder å gråte på. «Slike opplevelser er 
så rørende», sier Karianne og smiler. «Og det føles så godt hvis 
vi har gitt henne den gode opplevelsen hun så sårt trengte. Sjø-
mannskirken er et hjem for nordmenn i utlandet. Det er jo hele 
fundamentet vårt og det som gir jobben vår så stor mening».  

Oddbjørn og Karianne liker også å reise når anledningen byr 
seg. De har vært i Big Bend, Grand Canyon og Sedona National 
Park, New Orleans og selveste rosinen i pølsa, New York. De har 
syklet over Golden Gate i San Fransisco og besøkt Sjømannskir-
ken der og hatt flerfoldige turer i campingvogna si i mange av de 
flotte State Parks som finnes i Texas. Da finner friluftsmannen 
Oddbjørn roen over et leirbål og så nær i pakt med naturen man 
kan klare i Texas.  For det er lite som kan sammenlignes med 
Norge på det området, syns han. Men Karianne smetter inn med 
en kjapp replikk om at man i alle sammenhenger bør fokusere 
på hva man får og ikke hva man går glipp av. Men at alle gleder 
seg til naturopplevelser i Norge igjen - det levner hun heller 
ingen tvil om.  

Tømrer Oddbjørn og lærer/husmor Karianne er snart på vei 
over Atlanteren. Med seg i kofferten har de haugevis av gode 
minner slik at det sikkert kunne ha fylt en hel bok. Utallige be-
søk av nære familiemedlemmer og venner har de også hatt, og 
med åpne armer har de blitt tatt imot i det lille rekkehuset nær-
mest kirken. Selv har de inntatt campingvogna si om nettene og 
latt gjestene få hedersplassen inne i huset. 

 Gode kollegiale opplevelser gjennom tre år nevnes også flittig, 
og der vennskapsforhold er blitt et så solid fundament at dette 
vil vare livet ut, føler de. Gleden av å gjennomføre store arrang-
ement som 17. mai, Texas-dagen, jul og rekefester, og den gode 
følelsen av at folk er fornøyde selv om det kan være utfordrende 
å gjøre absolutt alle til lags alltid. OTC–deltakelsen hvert år er 

også viktig for henne, der det bakes 30 suksess-terter og mange 
andre kaker av flittige hender, og der det serveres  smørbrød for 
norske forretningsfolk gjennom en hel uke til ende. Store pro-
duksjoner av bløtkaker og boller og ikke minst kransekaker 
gjennom årene som har gått. Alt dette gleder henne stort å tenke 
tilbake på. 

For Oddbjørn er det blitt hyggelige båtbesøk  og vaktmester-
oppgaver av ulike slag, deltakelse i trosopplæringa og etter sko-
letid-treffene. Møter med så utrolig mange hyggelige mennes-
ker, både i vann og på land - i sorg og i glede.  

Det er med blandete følelser at alt har en slutt.  

«Men flertallet av familien har stemt for løsningen om å flytte 
tilbake til Norge nå, og Karianne er i mindretall». Nå er det 
Oddbjørns tur til å smile og le kjærlig mot henne. Hun tilføyer 
at hun nok er rastløs av natur og at hun selvfølgelig håper at de 
engang kan få muligheten til å flytte ut igjen. Når barna kanskje 
er blitt litt større eller endog voksne. «Jeg får nesten klaustrofo-
bi av å tenke på at jeg kanskje skal bo på Leknes resten av min 
levetid», ler hun.  

Men Oddbjørn ser drømmende ut om fremtiden og om det som 
nå venter. Mindre forhold, mindre stress. En som trives aller 
best der hjemme i nord- med kone og barn. Som fikser det mes-
te for de fleste og som velvillig stiller opp. Og i tillegg er han 
lykkelig eier av ikke mindre enn fire motorsykler. Men en stor 
Harley-fan er han visstnok ikke. 

Og han sier seg heller verken enig eller uenig i Kariannes be-
traktninger om hva fremtiden måtte bringe. Han bare smiler. 

Den litt mer eventyrlystne og spansktalende hustruen har snart 
lagt siste hånd på bakerverket sitt i Pasadena. Men hun ser frem 
til å møte nye utfordringer, og mulighetene har liksom ingen 
begrensning for slike som henne. Barna skal ha hjelp med å 
etablere seg i norsk skolesystem igjen. Hun selv vil kanskje ta 
vikartimer igjen som lærer eller å arbeide med helt andre ting. 
Hun brenner for utviklingshjelp, kjenner hun. Og til å ta hob-
byen sin til nye høyder. Kanskje. 

For aller mest drømmer hun altså om at Oddbjørn kan snekre et 
hjemmebakeri i hagen til henne. Der hun kan bake boller og 
brød i stor skala igjen med alle sine kjære rundt seg. Det vil 
være lykken på jord! 

Så ler hun litt av seg selv igjen.  

Vi vil så sårt savne husmoren vår gjennom de siste tre årene 
som har skjønt at mat og følelser går hånd i hanske. Som fylte 
kirkerommet med dufter av varmt smør og sukker, og blandet 
det hele sammen med en smittende latter og omsorg i blikket.  

Det smakte bare helt himmelsk, Karianne Angelskår! 
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Sjømannskirkens vafler er supergode!  44 lag med robotspesia-
lister fra Texas og Louisiana kan skrive under på det! 

Texas har 8375 High Schools med til sammen 1 386 000 elever.  
Som ungdommer flest over hele verden har de døgnet fylt med 
oppgaver og aktiviteter, enten pålagt eller frivillig.  Litt ulikt 
Norge foregår mye av dette i selve skolebygningen, også på 
kveldstid.  Så hvis du er ny i Texas og lurer på hvor alle nabo-
ungene har blitt av, ta en titt på skolens hjemmeside og se om 
du ikke finner noe du liker der.  En stor skole som de vi har i 
Katy har gjerne over 40 ulike klubber! Her er alle mulige former 
for sport eller akademiske konkurranser, men også mer sosiale 
interesseklubber og selvsagt også korps, kor og dans. Disse dri-
ves ofte av elevene selv, i samarbeid med noen ildsjeler blant 
lærere og foreldre. 

En slik klubb som begynner å bli populær nå er avdelinger av 
FIRST (www.usfirst.org). FIRST en er internasjonal forening 
som vi også kjenner fra Norge,  hvor de arrangerer Lego League 
med fjernstyrte roboter av Lego-klosser og deltar i 
lokale, nasjonale og internasjonale konkurranser.  
I high school-sammenheng snakker vi imidlertid 
om større saker.  Oppgaven likner riktignok, med 
basis byggesett av meterstore roboter som skal 
bygges, fjernstyres og optimaliseres.  Alle lagene 
får samme utfordring med en løype som skal for-
seres eller en kompleks håndtering av kasser eller 
liknende.  Dette er den tekniske biten, og passer 
for dem som liker å bygge og programmere.  Men 
her er det plass til alle.  Alt dette krever penger og 
organisering, så klubben fungerer som en liten 
bedrift, med sin egen lille finansavdeling, byggele-
delse, markedsføring og design.  Til sammen 44 
elever er med bare på vår skole, James E. Taylor 
High School i Katy.  Fem av disse er faktisk nors-
ke, og resten er en god blanding av amerikanere 

og andre nasjonaliteter.  Det er bare å bli med! 

Klubben vår er fersk av året, men har jobbet hele høsten 
med generelle forberedelser, pengeinnsamlinger og tekniske 
studier.  Selve konkurransesesongen startet friskt ved at vi 
var så heldige at vi fikk avholde kick-off for hele Øst-Texas 
og deler av Louisiana! Allerede 3. januar var det 30 lag på 
plass en hel lørdag, klare til å få instrukser og materialer.  
Stemningen ble ikke dårligere av at Sjømannskirken sponset 
oss med vafler til kiosken! Stor takk til Karianne som fikset 
all røren, og til familien Olsen som tok seg av det andre 
praktiske! Både røre og utstyr kom raskt i bruk, og selv om vi 
ikke hadde noen robot til jobben, så fikk vi raskt stekt opp 
250 vafler som forsvant like fort som de kom ut av jernet. 
Storfint besøk hadde vi også, med vår egen rektor Jeff Stocks 
og selveste superintendent Alton Frailey for hele skoledis-
triktet.  Dermed ble det også god anledning til å misjonere 

litt om den norske kontingenten generelt og skryte litt av alt vi 
liker ved å bo i Texas!  

Om det var vaflene som gjorde utslaget, en inspirerende lærer i 
Mrs. Jensen, sponsingen fra selveste NASA eller bare generelt 
god lagånd og engasjerte elever vet vi vel ikke, men i løpet av 
våren har laget sannelig avansert helt til nasjonalt nivå, og skal 
på stevne i St. Louis, Missouri! Dette er åpent for lag fra andre 
land også, og i praksis et slags VM.  Fra hjemtraktene kommer 
«Nonstop» fra Frakkagjerd Ungdomskule på Tysvær. Ufattelig 
moro, og veldig lærerikt for alle parter!   

Uansett resultat videre betyr det også en del at man har deltatt i 
slike interesseklubber hvis du tenker på å søke videre utdanning 
på college i USA. Elevene blir ikke bare tatt opp på grunnlag av 
karakterer, men engasjement og innsats ut over minimumskrav 
er viktige faktorer i en helhetsvurdering av hvem de ulike skole-
ne ønsker å ta i mot. 

Varme vafler og rullende roboter  

Ungdom 
Skrevet av: Lars Sandbakk 
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Sjømannskirken er til stede på verdens største oljemesse! 
Vi har ansvar for kafeen på Den Norske Paviljongen, som 
Innovasjon Norge arrangerer. Paviljongen samler 65 
norske utstillere – den største av alle paviljonger. Vi hå-
per du tar turen innom kafeen for et smørbrød og et styk-
ke hjemmelaget, norsk bløtkake. I tillegg vil vi gå rundt 
og hilse på norske utstillere – håper vi treffes på OTC! 

Noen fakta: 

 OTC Startet i 1969 

 100,000 deltagere fra 120 land 

 Totalt 2,700 utstillere 

 http://2015.otcnet.org 

Skrevet av: Kate Hellesmark 

OTC 

 

Info 

I februar hadde 
vi besøk av 
desse to blide 
jentene på Sjø-
mannskirken i 
Houston. Mar-
ta Husa t.v. og 
Kaja Husa t.h., 
begge frå Fed-
je,  går dette 
året på reise-
livslinja på 
Grenland fol-
kehøgskule. I 
samband med eit opphald i New York kom dei ein tur til oss for å ha 
arbeidspraksis. Dei var med på småbarnstreff, baka brød, laga til reke-
fest og eller hjalp til der det var behov. Tusen takk for god hjelp og 
koseleg besøk. 

Ingrid og Kristian slutter til sommeren. 

Etter tre år avslutter 
Ingrid og Kristian Kyl-
lingstad sin tjeneste i 
Houston, og reiser 
hjem til Norge nå til 
sommeren. Vi takker 
Ingrid og Kristian for 
fantastiske år her i 
Houston, og ønsker 
dem lykke til med den 
nye tilværelsen i Nor-
ge!  

Det blir et fyldig av-
skjedsintervju med dem i neste nummer av Texas Nytt.  

Avskjedsgudstjenesten både for familien Kyllingstad og 
familien Angelskår blir søndag 31. mai kl. 11. 

Småplukk Redigert av: Terje Odden 
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York for å møte konfirmanter fra hele USA? Og i slutten av mai 
samles vi til festgudstjeneste og ber for konfirmantene. Om den 
enkelte har fått svar på alle sine spørsmål tviler jeg på, men at 
man har blitt litt klokere og kanskje fått noen gode verktøy til å 
fortsette å stille spørsmål på livsveien det er jeg derimot sikker 
på. 

Vil du være konfirmant i Sjømannskirken i Houston i skoleåret 
2015/2016? Send en mail til Pål Møll Abrahamsen – 
pma@sjomannskirken.no. 

Bor du slik til at det er vanskelig å komme til kirken på samling 
kan du være nettkonfirmant. Se www.nettkirken.no/konfirmant  

Er du usikker og trenger å vite litt mer om hva det er? Sjekk ut 
www.kirken.no/konfirmant  

Jeg skjønner det ikke helt, men gutten vår vokste plutselig 5 cm 
den dagen. Han rettet ryggen og ble tryggere på seg selv. (fritt 
etter en konfirmantfar…) 

Skoleåret 2014/2015 har det vært 15 konfirmanter som har fulgt 
Sjømannskirkens opplegg på kirken og to konfirmanter som har 
fulgt et opplegg på nett. Konfirmasjon er en av bærebjelkene i 
kirkens trosopplæring og har vært det helt siden 1736. Den 
gangen som en lovpålagt eksamen for å sjekke at folk kunne sin 
Bibel. I dag er fortsatt Bibelen og dens historier utgangspunkt 
for konfirmasjonsundervisningen – men kanskje med en litt 
annen ramme. 

I september hvert år starter konfirmasjonsundervisningen ved 
Sjømannskirken i Houston. Et nytt år med undring, læring, 
spørring, deltakelse, forelskelse, frustrasjon, refleksjon og alt 
hva som tilhører et ungdomshjerte står for tur. Og i kirken står 
vi med åpne armer og vil løfte alt dette fram for Gud. 

Sjømannskirken i Houston gjør det ved å samle gruppen til hel-
gesamlinger og sleep-over i kirken, i tillegg til deltakelse på di-
verse av kirkens arrangement. Kanskje blir det også tur til New 

Konfirmanter 2014/2015  

Ungdom 
Skrevet av: Kristian Kyllingstad 

Bakerste rekke fra venstre: Mathias Seland Hellesmark, Jakob Strand Godhavn, Mads Våga, William Alexander Stewart. 

Midterste rekke fra venstre: Magnus Alveid Haarseth, Helene Katarina Stewart, Mia Berg Løseth, Tilde Olsen, Amanda Benja-
minsen, Owen Yang, Pål Møll Abrahamsen. 

Fremste rekke fra venstre: Magnus Kroken, Anniken Stordal Klinge, Mathias Gunnarshaug, Kristian Kyllingstad, Magnus Wil-
liam Sperbund, Jonas Myhr Høgstøl. 
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pris på, men det er viktig for oss at det skal være lov å komme 
på etter skoletid for å ta en kopp kaffe sammen med andre for-
eldre samtidig som barna leker. Vi ønsker at hele familien skal 
ha det gøy på etter skoletid. 

Familiedagen i Katy er noe vi på kirka ønsker å satse på, og hå-
per at dette vil bli en flott møteplass for all de norske familiene 
som bor i Katy-området. Ønsker du mer informasjon om baby-
sang og etter skoletid finner du det på kirkens hjemmeside, og 
på kirkens Facebook-side. 

Vi sees!! 

Grand Lakes Presbyterian Church er sjømannskirkens 
nye tilholdssted i Katy, og annenhver tirsdag pakker vi 
bilene i Pasadena og kjører mannsterke til Katy. Det er 
klart for familiedag i Katy! 

Det hele starter med småbarnstreff og babysang kl. 11. 
Dette er et opplegg som er tilpasset de under fire år. Her 
synger vi norske barnesanger, leker, drikker kaffe, spiser 
vafler og en enkel lunsj sammen. Babysang er en god måte 
for de som er hjemme med små barn til å komme sammen 
med andre nordmenn i samme situasjon. 

Kl. 16 er det klart for etter skoletid. Etter skoletid er for 
hele familien, men aktivitetene og opplegget er tilpasset 
dem mellom fire og 10 år. Etter skoletid begynner med at 

vi spiser pizza før vi har en liten samling med noen sanger og en 
liten bibelfortelling. Etter på er det klart for aktiviteter og bar-
nekor. 

Utenfor kirken er det et fantastisk uteområde med lekeappara-
ter og en flott stor gressplen. Her spiller vi fotball, hopper tau, 
spiller kubb og leker masse gøye leker. Sist tirsdag arrangerte vi 
“Sjømannskirkens mesterskap i vannballong-kasting” og noen 
av de voksne fra kirka fikk seg en skikkelig våt opplevelse. Av og 
til er været slik at vi må holde oss inne. Da lager vi forskjellige 
ting, eller har inneleker. Påskeeggpynting før påske var en kjem-
pe-“hit”. 

Samtidig som aktivitetene foregår, har vi korøvelse for de barna 
som ønsker å synge i kor. Dette har vær litt opp og ned i vår, 
men vi håper å fortsette med dette i høst. Man trenger ikke være 
flink til å synge for å være med i koret, det viktigste er alltid å ha 
det gøy! 

Etter skoletid drives hovedsakelig av ansatte på kirken. Det er 
noen foreldre som er med og hjelper til. Dette setter vi utrolig 

Familiedag i Katy 

 
Barn og 
Ungdom 

Skrevet av: Pål Møll Abrahamsen 
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Temaet for weekenden var påske, og her er det Jørn Opsahl 
som må være eselet Jesus (Anna Angelskår) rir inn i Jerusa-
lem på til stor jubel fra folkemengden. 

Frontier Camp 

 

Reisetips 
Skrevet av: Arnfinn Eng 

Omtrent halvveis til Dallas, langt inn i skogen øst for I-45 og ved 
bredden av idylliske Lake Houston, ligger Frontier Camp. Sjø-
mannskirken har brukt Frontier Camp som leirsted i mange år, 
og det er alltid like moro å komme tilbake. Siste gang vi var der 
var med konfirmantene høsten 2013, nå skulle vi på familie-
weekend palmehelgen 27.-29. mars. Sju familier pakket bilene 
og kjørte av gårde fredag ettermiddag – 17 barn i alderen 2- 12 
år, og 13 voksne.  

Frontier Camp (FC) er et kristent leirsted, med mange ulike 
tilbud for barn, ungdom og familier. Man kan melde seg på en 
av leirene som FC selv kjører, eller man kan gjøre som oss – å 
leie leirstedet og ha en leir i egen regi. Fordelen er at vi likevel 
får hjelp av staben på FC til alle de gøye aktivitetene de har på 
stedet.  

Ta en titt på bildene – kanskje du har lyst å være med på leir 
neste gang? Det anbefales på det varmeste! 

Ingen er for små til å ri på hest! Frida Sofie Eng  
koser seg på hesteryggen. 

Fredagskvelden innledet med god stemning og sangen Making 
melodies in my heart – tommel opp og rumpa ut!  

Aldri en camp i Texas uten å skyte litt. Denne gangen bare med 
luftgevær, men det var mer enn gøy nok. Her hjelpe Jørn Op-
sahl Benjamin Eng med rifla, i bakgrunnen Lars- Petter Sands-
dalen og Dennis Sandsdalen. 
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Søndag avsluttet vi leiren med friluftsgudstjeneste nede ved vannet. Tekstleser er Jill Opsahl.  

Først måtte 
vannrakettene 
designes og 
konstrueres, 
og så ble det 
rakettoppsky-
ting med kon-
kurranse om 
hvem som flyr 
lengst, hadde 
flottest design 
og hvilken 
som gjorde 
flest akroba-

tiske triks i lufta. Det er usikkert hvilken rakett som går i lufta her – men 
langt fløy den i alle fall! 

Lørdag kveld ble avsluttet med leirbål, grilling av marshmallows og 
smores (vet du ikke hva smores er får du være med neste år og finne det 
ut!) Fra venstre: Dennis Sandsdalen, Viktoria Rydland, Jakob Angelskår (med marshmallowsen i full fyr!), Jakob Hammer og 
Theodor Emil Eng. 

Det skumleste på Frontier Camp må vel være Giant 
Swing. Man blir heist opp 7- 8 meter over bakken 
før man slippes rett ned. Her er det Anna Angelskår 
og Viktoria Rydland som får sommerfugler i magen. 
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Birdwatching at the Gulf Coast 

When Europeans who have never been to Texas think of Hou-
ston, birdwatching usually doesn’t come to mind, but Houston  
and the rest of the Texas Gulf coast include some  of the top 
birdwatching destinations in the USA.  With its subtropical cli-
mate, the Houston area hosts both birds that winter in the trop-
ics and birds that summer in Canada and the northern United 
States.  For many birds flying across the Gulf, the area near 
Houston is the first stop after a non-stop 600 mile flight. 

While there are bird sanctuaries all along the Gulf Coast, some 
of the most amazing are found on High Island, a small 
town at the north end of the Bolivar Peninsula.  The Hou-
ston Audubon Society maintains four sanctuaries in the 
High Island city limits. The crown jewel of the area is the 
Rookery, in the Smith Oaks Sanctuary.   

The Rookery is an island in a small lake which is home to a 
number of alligators.    The alligators are the guardians that 
protect the nesting birds on the island from small mam-
mals that would feed on their eggs.  Part of the population 
of the Rookery changes with the seasons, but roseate 
spoonbills and different types of cranes can be seen there 
year round. 

This is a gathering place for serious birders.  License plates 
from several states can be seen.  Don’t be surprised if you 
see people carrying binoculars or camera equipment that is 
worth more than their cars.  

There is a small fee, 
$7 a day, or $25 for a 
season pass.  Passes 
that are valid for all 
four High Island 
sanctuaries can be 
purchased at the Boy 
Scout Woods Kiosk.  
For those who like 
the beach, a $10 an-
nual pass allows 
drivers to park on all 
Bolivar beaches. 

 Last month Rever-
end Arnfinn Eng and 
I visited High Island.   
It was too early to 
see the migratory 
birds that flood into 
the area from the 
tropics in April and 
May, but there were 
thousands of spoon-
bills and cranes nest-

ed in the trees of the Rookery. We spent a pleasant couple of 
hours there observing the birds and taking pictures. 

If you visit in the summer, be sure to wear long sleeves and 
bring insect repellant.  High Island is wooded and the mosqui-
toes can be fierce.  The fire ants in the area can also be relent-
less.  It’s a good idea to wear long pants and boots, or at least 
tuck your pant legs into your socks.  While taking bird photos, 
Reverend Eng suffered an ant attack that resulted in a trip to the 
doctor. 

 

Helt Texas 
Skrevet av: Jerry Jessnes 
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Lett Sudoku 

 

Helt Texas 

Om Jerry Jessnes: 

Jerry kommer opprinnelig fra Minnesota, og har norsk oldefar fra 
Hedmark. Han har bodd i Texas i 35 år, og er en god venn av Sjø-
mannskirken. Her bidrar han som frivillig både på gudstjenester 
og andre arrangementer, og så får han øvd seg litt på norsken sin, 
slik at han lettere kan ha kontakt med slektningene sine i Norge. 

Foto: Arnfinn Eng 

The Texas Gulf Coast really is a very special place with 
incredible opportunities for both serious and casual bird-
ers.   

The trip to High Island is an interesting one.  You can take a 
ferry from Galveston ( near Stewart Beach Park ) to Port Boli-
var. From there, drive about 30 miles north on 87.  All of the 
buildings between Port Bolivar and High Island are new be-
cause Hurricane Ike wiped almost everything off of the peninsu-
la five years ago.  High Island is the exception.   Since it sits on a 
salt dome, it’s a few meters higher than neighboring communi-
ties.  Those few meters spared the area from Ike’s wrath. 

For those who don’t want to wait for the ferry, there is an alter-
nate route from the north.  You can reach High Island by taking 
I-10 east from Houston.  From Winnie, you can take 124 south.    

Serious birders might also like to visit the Aransas National 
Wildlife Refuge, near Corpus Christi.  The whooping crane is an 
endangered species, and more than half of the world’s remain-
ing whoopers winter in this refuge.  It’s too late to see them this 
year.  They’re already on their way to their summer home in 
Northwestern Territories, Cana-
da, but they’ll be back in the fall.  

Another Texas hot spot for bird-
ers is the Rio Grande Valley 
Birding Festival in Harlingen.  
Birders from all over the world 
meet there in November for 
guided birding tours of the Gulf 
Coast and the Rio Grande.   
There exotic species like green 
jays and red shouldered hawks 
can be seen. 

8   7 4   9  

  5     3 8 

 6      1 4 

1 9   7 4 3  2 

3 4  9 5     

   2 1     

 8 4   2  7 1 

5   4 6 7   3 

2 7  1 8  4  5 

Om bildene: 

Alle bilder er tatt av Arnfinn Eng. Trekkfuglene fra Mel-
lom- og Sør-Amerika hadde ikke kommet da Jerry og 
Arnfinn var på the Rookery i mars, men Great Egret og 
Roseate Spoonbill migrerer ikke og kan sees hele året. 
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Amir Paknejad, Roger Pool, Brendan Furrow, Ray Tommy 
Oskarsen, Erica Henry, Julio Monsalve og Prasongsit “Tu” 
Chantose 

Add Energy  

Bedrift 
Skrevet av: Lars Sandbakk 

Den lave oljeprisen og effekten dette har hatt på den global 
økonomien har vært et uunngåelig tema for alle som har lest 
aviser det siste året. Det er likevel en ivrig aktør som ikke har 
fått med seg denne nyheten, eller som kanskje heller har skjønt 
noe som ingen andre har gjort. Add Energy er kjerringa mot 
strømmen i Olje og Gass-bransjen. 

På kontoret deres på Tomball Parkway treffer jeg daglig leder 
Ray Tommy Oskarsen i et sjeldent øyeblikk mellom kundemøter 
og koordinering av de seks faste medarbeiderne. Add Energy 
har mellom 200 og 300 ansatte totalt, med hovedkontor i Stav-
anger. Andre faste lokasjoner er Midtøsten, Asia og Australia.  
Likevel er det uten tvil her i Houston det skjer for tiden.  Bedrif-
ten lager sikkerhetsanalyser og beredskapsplaner for boring av 
brønner.  Dette stilles det mye strengere krav til i dag enn da 
oljebransjen var ung. I Norge husker vi spesielt tilbake på Eko-
fisk Bravo-utblåsningen i 1977.  Den gangen var det legendaris-
ke «Red» Adair som var redningsmannen, som bare krevde tre 
ting for å slukke en løpsk oljebrønn. Dynamitt, en bulldoser og 
et par cowboy boots. Tja, jobben ble gjort, men i dag ønsker vi å 
være mye mer proaktive.  Alt som kan gå galt skal beskrives på 
forhånd, med realistiske rutiner for å begrense eventuelle ska-
der allerede før den første boretillatelsen kan bli gitt. Det er her 
Add Energy kommer inn i bildet med sine spesialister på fluid-
mekanikk og boreteknologi.  I USA ble kravene mye strengere 
etter den store Macondo-ulykken i 2010 hvor 11 arbeidere om-
kom og det ble massive miljøskader og oljeselskapet BP fikk en 
bot på flere milliarder dollar. På tross av dette og de omtalte 
dårlige prisene skal det likevel fortsatt bores, siden gamle kon-
trakter går som før og den evige optimismen faktisk fortsatt 
ligger i bunn for beslutningene. Ergo opprettholder Add Energy 
en delikat posisjon i den totale næringskjeden. 

Ray Tommy trives imidlertid godt under høyt trykk, og kan 

skryte på seg en god bakgrunn i så måte. For ca. 20 år og en halv 
meter hår siden var han bassist i trash-bandet Osiris.  På ulike 
forum på nettet regnes de som pionerer innenfor heavy metal i 
Rogaland.  Det ble riktignok ingen formelle plateutgivelser, selv 
om det finnes noen sagnomsuste demoer. Vi var et utpreget 
liveband, forteller Ray, og vi ga alt vi hadde.  Faktisk så mye at 
etter to ukers turne i UK med konserter hver dag tok vi en pause 
som har vart helt til i dag.  Men gitar spiller han fortsatt, og har 
en klar til husbruk også på kontoret.  Greit å avreagere litt når 
det blir for svett ellers.   

Etter at han kom ut av rockegarasjen ble det studier først i Nor-
ge og England før en pen cowgirl fra Texas lokket ham over til 
College Station og A&M. Her ble det etter hvert Ph.D-tittel i 
petroleumsteknologi. Jenta ble han siden gift med, og utdan-
ningen viste seg å være et godt valg.  På samme tid begynte 
brønnsikkerhet å bli et fagområde med respekt for seg selv og 
fra andre. Oslobaserte Well Fluid Dynamics ble opprettet i 1991. 
Add Energy ble etablert i 2005, og kjøpte opp både denne for-
gjengeren og en del andre firma.  I dag utfører de prosjekter 
over hele verden og er en svært anerkjent aktør i bransjen.  De 
er fortsatt små i størrelse i forhold til giganter som Halliburton 
og Schlumberger, men ligger gjerne et hode foran disse siden de 
kan spisse kompetansen ytterligere. Faktisk kommer alle fagfol-
kene i Houston fra det samme tette miljøet i Texas A&M. Bak-
grunnen deres er derimot svært mangfoldig.  Amir er fra Iran, 
Tu fra Thailand, Julio fra Mexico og Roger fra Louisiana, som 
mange texanere ertefullt omtaler som «another country».  I det 
daglige har de likevel et fint fellesskap, og spiser lunsj sammen 
på de mange koselige restaurantene i Vintage Park-området så 
ofte de kan. Atmosfæren er god og avslappet. Hvordan er det å 
jobbe for et norsk firma? I Texas Nytt har vi jo ofte hørt hva 
nordmenn synes om å jobbe i USA.  Tja, kanskje er vi mer pre-
get av å være små enn å være norske.  Alle må kunne noe om alt, 
i motsetning til større firma hvor det er lettere å være spesiali-
sert, noe amerikanerne ofte ønsker. Men de setter stor pris på 
personalpolitikken, at de blir lagt merke til og tatt godt vare på.   
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Datavirus og andre ondsinnete angrep på informasjon og pro-
gramvare er begrep som dessverre oppsto nesten like tidlig 
som EDB selv.  Slike problem kan gi utslag fra practical jokes 
til å tvinge hele bedrifter og myndighetsorganer i kne. At disse 
trollene også kan angripe styringssystem for installasjoner i 
olje og gass-sektoren er litt mindre kjent, men det ble tidlig lagt 
merke til på et pikerom på en bondegård på Hamar.  Siv Hilde 
Houmb ville bli Askeladden som skulle kjempe med disse beis-
tene. 

Ca. 8200 km unna Mjøsbyen treffer jeg henne og noen av de 
gode hjelperne på et lite, men trivelig kontor rett utenfor bykjer-
nen. Tanken om å takle datatroll har blitt til ikke bare en dok-
toravhandling, men til en hel bedrift, eller et lite internasjonalt 
konsern faktisk. Det heter Secure-NOK, har ni fast ansatte og 
hovedkontor her i H-town under paraplyen til SURGE, som 
hjelper nettopp slike start-ups i softwarebransjen.  Noen tjenes-
ter blir kjøpt fra konsulenter i USA, Spania og andre land. Secu-
re-NOK har også en avdeling i iPark innovasjonssenter i Stav-
anger, og – fortsatt et holdepunkt hjemme på Hamar. Her sitter 
Siv Hildes søster Liv Elin og jobber med design og tilretteleg-
ging, i tillegg til å styre finansene.   

Siv Hilde har også bred internasjonal erfaring selv, og er hoved-
arkitekten bak teknologien som brukes.  Etter at faren hadde 
lært henne å tjuvstarte traktorer (en rød og en oransje, men 
ingen rosa, nei!) var det ingen vei tilbake.  Interessen for meka-
nikk og data måtte riktignok konkurrere en stund med et svært 
aktivt forhold til idrett.  En skade, og en kjedelig beslutning hos 
OIC om at ski-orientering ikke ble OL-gren på Lillehammer i ‘94 
gjorde imidlertid valget enkelt. Utdanningen tok hun vidsynt 
nok ikke bare på ett lærested. Formelt sett har hun doktorgrad 
fra NTNU, men hovedtyngden av avhandlingen ble utført ved 
Colorado State University.   

Siden har det vært fullt fokus på planen om å jobbe med data-

Kari Ødelund Danielsen, Siv Hilde Houmb og Paula deWitte 

sikkerhet. Det er nemlig ikke bare selve programmeringen som 
motiverer henne, men også utfordringen og spenningen med å 
alltid være hakket smartere enn motstanderen.  «Oceans 11» er 
kanskje favorittfilmen?  Nja, «Matrix», spesielt to’eren.. Den 
har stilige og tidlige beskrivelser av noe som i virkeligheten er 
en brannmur.  Du må tenke som en tyv, blir vi raskt enige om. 
Men good cop – bad cop – Siv Hilde understreker at hun er en 
«etisk hacker».  Det gjelder å kunne alle triksene, men å bruke 
dem på rett måte.  Omtrent som Harry Potter mot Voldemort. 

Telenor ville gjerne ha en slik person på laget, og der jobbet hun 
i 11 år før hun i 2010 tok spranget over i egen virksomhet.  Litt 
skummelt, men med ektemannen Erlend Agøy Engum som god 
støtte var det bare å sette i gang.  Innovasjon Norge vil hun også 
utmerke for svært nyttig assistanse. Det gjelder å ha nettverket i 
orden, spesielt her i Statene, og kjenne kulturen, ha referanser.  
Geografisk nærhet betyr også mye.  Ha med noen som har erfa-
ring.  Vår ikke ukjente Kari Danielsen er derfor også med på 
laget, og jobber med markedsføring.  Det er nesten like viktig 
som teknologien.  Det amerikanske «gisselet» er juristen Paula 
deWitte, som tar seg av det administrative og legale ved å drive 
business i Texas.  
Paula utgjør også 
en del av det tek-
niske miljøet, 
med doktorgrad i 
Artificial Intelli-
gence (slik som i 
filmen AI). Det 
gjelder å ha fokus 
på alt, alltid. Der-
for blir det også lett noen sene kvelder.  Her i USA er det ikke så 
finslig med arbeidsmiljølov, og det er Siv Hilde glad for for sin 
egen del.  Det er mer sosialt akseptert å kunne sitte utover kvel-
den, uten at noen ser stygt på deg, slik er det ikke i Norge… 

Eventyret er imidlertid bare så vidt begynt.  Hittil har Secure-
NOK levd på forskningsmidler og konsulentoppdrag, men de 
har nå også begynt å selge kommersielle produkter og å skaffe 
seg en posisjon i denne spesielle nisjen.  Potensialet for å utvikle 
liknende teknologi til andre formål er stort, for dem som har 
kunnskapen. Fengsler, luftfart, overalt hvor maskiner blir dre-
vet av andre maskiner, og hvor noen kan ha destruktive tanker 
om å forstyrre harmonien.  I en stadig mer kompleks verden 
med et eksponentielt økende antall kontaktpunkter er dette 
dessverre en trussel vi må ta på alvor.  Derfor innfører nå også 
myndighetene krav til at slike systemer skal på plass. Halve 
kongeriket ligger og venter! 

Secure-NOK  

Bedrift 
Skrevet av: Lars Sandbakk 
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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. 
1-2015 

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 
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 2   3     

  8 4  9 1   

8 3        

   2   9 1  

 6    3   5 

3  9     2  

     5    

        4 

3 6 8 5 2 9 1 7 4 

2 5 9 4 1 7 3 6 8 
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Lokale samarbeidsavtaler 
 

Partnership 
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The Norwegian American Chamber of 
Commerce, Inc. 

Southwest (Houston) Chapter 
            

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

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

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

make the most of your business opportunities. 

Mobile: +1 832 497 7784 

Web: www.glefjell.com 

Blog: http://glefjell.squarespace.com 

Facebook: www.facebook.com/silje.glefjell  

Familie- og barnefotografering 

 

Her er  

det ledig  

annonseplass! 

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

Swedish American Chamber of Com-
merce 

Jorunn Asker 

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

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

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

 

SWEA Houston 

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

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

 

The Swedish Club of Houston 

Kontakt: Erich Wolz  

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

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

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

 

Nordic Women’s Cultural Club of  

Texas 

Yvonne Carver 

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

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

 

Scandinavian Club 

Elaine Finstad 

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

 

NORGE—USA 

Norwegian Society of Texas 

Snorre Chapter 

Belinda Klovning 

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

 

Houston/Galveston - Stavanger 

Sister City Society 

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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