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Kjære leser! 

Det er med stor forventning til tiden fremover jeg skriver min 

første «Tanker i tiden» til Texas Nytt. I skrivende stund har jeg 

og min familie vært i Houston i fire uker, og det har vært en stor 

omstilling. Den største omstillingen har nok våre to eldste barn 

vært gjennom; Benjamin (9) og Theodor Emil (5), som begge 

har begynt på amerikansk skole uten å kunne noe særlig engelsk 

på forhånd. Men så langt har det gått bra, noe vi foreldre selv-

sagt er veldig takknemlige for. Mange av dere har vært gjennom 

den samme omstillingen, og alle vi har snakket med sier at dette 

går veldig bra – så vi er ved godt mot! Vi håper mange av dere 

har anledning til å komme innom kirka i tiden fremover, og vi 

gleder oss til å bli litt bedre kjent med dere! 

17. mai 2014 feirer Norges grunnlov 200 år, og det legges opp til 

en storstilt markering av jubileet over hele Norge. Også her i 

Houston blir grunnlovsjubileet markert på den tradisjonelle 17. 

maifeiringen på Sjømannskirka, noe vi håper mange vil få an-

ledning til å være med på. Se mer om programmet på 17. mai på 

side 21 i dette nummeret av Texas Nytt.  

Grunnloven introduserte prinsippene demokrati, deltakelse, 

menneskerettigheter, likestilling, rettferdighet, ytringsfrihet og 

integrering i vårt samfunn. Mange av disse prinsippene tok det 

lang tid å få fullt gjennomslag for også i Norge, for eksempel tok 

det nesten 100 år før alle myndige borgere fikk stemmerett – fra 

1814 var det kun menn som betalte skatt, var akademikere eller 

eide jord som kunne stemme, i 1889 fikk andre menn stemme-

rett, og først i 1913 fikk kvinner sin stemmerett etter en lang og 

utrettelig kamp. En annen paragraf i Grunnloven vi har lite 

grunn til å være stolte over, er den såkalte jødeparagrafen, der 

både jøder, jesuitter og munker ikke hadde adgang til riket. 

Henrik Wergeland kjempet for å fjerne paragrafen, men først 

seks år etter hans død i 1851, ble paragrafen fjernet. Forbudet 

mot jesuittene ble imidlertid ikke opphevet før i 1951.   

Disse to eksemplene viser tydelig at demokrati og folkestyre 

ikke var noe som var ferdig utviklet i 1814, og det tok lang tid før 

vi kan snakke om et reelt demokrati i Norge. Men idéene og 

prinsippene rundt folkestyret ble likevel introdusert i Grunnlo-

ven, og alminnelige borgeres rettigheter ble for første gang lov-

festet, i motsetning til tidligere tiders nedarvede og eksklusive 

privilegier for adel og øvrighet.  

Vi må aldri ta de rettigheter som Grunnloven gir oss for gitt. 

Heller ikke i vår moderne, globaliserte verden skal vi langt bort 

fra Norges grenser før grunnleggende rettigheter som medbe-

stemmelsesrett, likestilling og ytringsfrihet er alvorlig truet, og 

hvor man til og med utsettes for politisk forfølgelse dersom man 

krever sin rett overfor makthaverne i samfunnet. Det å kunne si 

hva man vil, mene hva man vil, skrive hva man vil og stemme på 

hvilket parti man vil er umistelige verdier, og vi må aldri glem-

me å kjempe for at disse verdiene skal utgjøre fundamentet – 

Norges grunnlov fyller 200 år  

 
Tanker i 

tiden 

Skrevet av: Arnfinn Eng 

selve grunnloven – i vårt 

samfunn.  

Det er også vår plikt å 

videreføre disse verdiene 

til den oppvoksende ge-

nerasjon. Det er bekym-

ringsfullt at mange unge i 

dag ikke stemmer ved 

kommune- og stortings-

valg, og på denne måten 

ikke deltar i demokratiet. 

Vi må selv motivere oss 

for å delta i den politiske 

debatten, og tørre å stå for noe, og på denne måten skape enga-

sjement og spenning rundt politiske spørsmål.  Når vi selv opp-

dager at politikk er gøy og viktig, vil dette smitte over på barn og 

unge i vår omgangskrets.  

Å sitte og skrive om dette føles så selvsagt – og det føles som om 

jeg bare gjentar selvfølgeligheter og klisjéer. Men når vi om kort 

tid skal feire 200-årsjubileet for Norges grunnlov, er det faktisk 

viktig å minne hverandre på dette; at vår frihet ikke er en selv-

følge, og at de rettigheter vi tar for gitt, er rettigheter en stor 

andel av verdens befolkning dessverre bare kan drømme om, og 

hvor mange av de som velger å kjempe mot undertrykkelse og 

diktatur må betale en høy pris for sin kamp. Det er viktig å heve 

blikket og se på verden rundt oss når vi skal feire vår frihet, 

selvstendighet og demokrati – jeg tror vi kan være enige om at 

vi har stor grunn til å være takknemlige for den arven vi har fått 

fra Eidsvoll i 1814.  

God feiring, og god 17. mai til dere alle! Jeg håper å se mange av 

dere på feiringen i Sjømannskirka!  
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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 

Kari Ø. Danielsen  
Assistent m/ musikkansvar 
Mobil: +1 832 279 9020  
kod@sjomannskirken.no  

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

Ingrid Kyllingstad 
Assistent - Delstilling 
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 2014’. 

Bankkonto i Norge:  Sparebanken Pluss: 

 3000.19.93840 

Neste nummer trykkes i september 2014. 

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.  

Våre medarbeidere ved Sjømannskirken i Houston: 

Ansvarlig redaktør: Arnfinn Eng 

I d
e

tte
 n

u
m

m
e

r
: 

Redaksjonskomité for Texas Nytt: Kate Hellesmark, Reidun 

Sollie, Kristian Kyllingstad, Lars Sandbakk og  Terje  Odden. 

Redaktør for dette nummer: Terje Odden. 

Oddbjørn Angelskår 
Assistent - Delstilling 
Mobil: +1 832 202 5759 
oan@sjomannskirken.no 

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

Arnfinn Eng 
 Sjømannsprest/daglig leder 
 Mobil: +1 832 279 7555 
aen@sjomannskirken.no 
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Når Ellen reiser hjem til sommeren, tar hun også med seg en 

av redaksjonsmedlemmene i Texas Nytt. Vi takker Reidun Sol-

lie for alle bidrag til Texas Nytt de årene dere har bodd her! 

Skrevet av: Ellen Sollie  

Det går en vei  

Min salme 

Salmer kan være rørende, trist, glad, eller nøytral. De kan repre-

sentere det gode i det kristne livet vårt og gi oss noe å tro på. 

Salmer kan tale til mennesker på forskjellige måter, enten det er 

bra eller dårlig. For meg betyr denne salmen at det alltid er en 

måte å komme tilbake til det gode og vekk fra det vonde. Denne 

salmen sier også at så lenge man tror, vil alt gå bra. 

 

”Det går en vei” er en salme som sier at hvis man opplever å 

være i en dårlig situasjon, er det alltid en måte å gjøre det om til 

en bra situasjon. Setningen ”…og må du alltid leve i Guds herlig-

hets lys!” minner meg på at du alltid skal være god og ikke begå 

synder. Dette er en konfirmantsang som sier at ”Det går vei fra 

en tid som en gang var frem til den dag som er i dag”. Den snak-

ker om hvordan et barn er døpt som baby og blir konfirmert 

som ungdom. Den sier også at konfirmasjonsdagen og dåpsda-

gen er lik fordi man med dåpen aksepterer Jesus og blir tatt inn 

i Guds familie, og på konfirmasjonsdagen bekrefter man sin tro 

på Jesus. 

 

Fordi jeg er konfirmant i Sjømannskirken, liker jeg denne sal-

men. Den gir meg et nytt synspunkt på hvordan Jesus kan på-

virke livet vårt og gir oss et positivt syn på hvordan framtida 

kan bli. 

 

 

Det går en vei 

Tekst: Eyvind Skeie 1996 

Melodi/Arr.: Vidar Hansen 2004 

 

1. Det går en vei fra en tid som en gang var  

frem til den dag som er i dag.  

Gjennom handling og ord har du fortalt oss hvem du er 

og hva du vandrer mot. 

Må dine døgn, all din tid bli fylt av glede, 

og må du alltid leve i Guds herlighets lys! 

 

 

2. Det brenner lys fra de gleder som du gav 

og fra alt godt du tok imot. 

Denne dag vil vi takke for de timer vi har delt, 

for kjærlighet og smil. 

Du har en skatt i de gode, lyse minner. 

Vi ønsker deg en fremtid fylt av glede og håp! 

 

3. Ha tro til Gud! Han har skapt deg slik du er 

og Han har gjort deg til sitt barn. 

Du er døpt til Hans navn, og du får leve i Hans lys 

så lenge du er til. 

I Jesu navn får du livsmot, tro og styrke, 

til alle slekter møtes i Guds herlighets lys! 

Ellen Sollie er 14 år, og kom til Houston for 5 1/2 år siden 

sammen med sin familie. Hun er konfirmant på Sjømannskir-

ka i år og har hatt stor glede av konfirmasjonsundervisningen. 

Ellen har mange ulike interesser som å spille tennis, golf, pia-

no og lese. Til sommeren flytter Ellen tilbake til Norge,  og hun 

tar med mange fine minner herfra. 
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Ein liten snarveg…. 

Kjært barn har mange navn. Raspeballar, 

komle, potetball, kompe osv osv. 

Vel, dette er i alle fall ein veldig typisk og høgt 

elska matrett på Vestlandet og mange andre 

stader i Norge. Eg har mange gongar lurt på 

kva som er så fantastisk med raspeballar, for det ser jo ikkje 

akkurat innbydande ut. Eg har servert dette til utlendingar 

mange gonger, og ja, dei lærer seg å like det etterkvart. For det 

smakar jo så mykje bedre enn det ser ut, og det er jo meir enn 

ein grå ball. Tilbehøret er viktig, og det varierer jo frå familie til 

familie og kor ein kjem frå i landet. 

Eg er vand med å ha salta og røykt kjøtt til, steikt bacon, kjøtt-

pølser, kokt kålrabi eller kålrabistappe, smør, rømme og sur-

melk. Andre har og kokte poteter til, gulrøtter, sirup og sukker.  

Mange trur at det er mykje arbeid å lage raspeballar, men det 

treng ikkje være det. Her skal du få ei enkel oppskrift som gjer 

at du kan lage raspeballar i full fart. Etter at eg fekk denne opp-

skrifta av mannen min, har eg aldri laga raspeballar på andre 

måtar. Ikkje alle butikkar har byggmjøl, men eg fekk tak i det på 

Whole Foods.  

Det viktigaste er å ha ei god kjøttkraft å koke raspeballane i. 

Hvis du ikkje har det kan du bruke buljong. 

Raspeballar. 

1 pk (90 g) potetmos 

2 dl  havregryn  (oat) 

4 dl   byggmjøl  (barley) 

6 dl  kveitemjøl 

8 – 10 dl vatn 

1 ts  salt 

Kokes i lettsalta kjøtt-

kraft i ca 30 min.  

Eller bruk 2 l vatn 2 ts 

salt og 1 buljongter-

ning. 

Set kjøttet på kok i ei 

stor panne og la det 

koke til det er mørt. 

Når det er ferdig tar du det ut av panna. Smak på krafta at den 

er passeleg salt. 

Bland alt det tørre i ein stor bolle og bland så i vatnet. La 

blandinga svelle i 10 min. 

Form runde ballar med ei fukta skei eller med 

våte hender.   

Legg ballene etterkvart i den kokende krafta 

og la dei  småkoke i ca. 30 minutt til dei er 

gjennomkokte. 

Server raspeballane saman med lettsalta flesk 

eller kjøtt, kålrabi, gulrøtter, pølser og steikt 

bacon.   

 

Lykke til med ein skikkeleg raspeballmiddag! 

Og så kan du glede deg til dagen derpå, for då 

kan du ha steikte raspeballar til middag! 

 

Yoghurtfromasj. 

Her får du ein enkel, god og frisk sommardessert som vi her på 

sjømannskyrkja har erfart at både store og små likar. 

Og det beste er jo at den er så utruleg kjapp å lage. 

1 pk. gele, bruk halv mengde vatn (2.5 dl). 

½ liter yoghurt 

3,5 dl kremfløyte 

Frukt eller bær. 

Lag gele av ei pakke, men bruk bare halv mengde vatn. Avkjøl. 

Pisk kremfløyten stiv. 

Bland saman gele, yoghurt og piska krem.  

Bland i bær eller frukt etter smak. 

Tips 1. Jordbærgele, jordbæryoghurt, krem og jordbær i bitar. 

Tips 2. Sitrongele, melonyoghurt, krem og 1 boks fruktcoctail u/ 

væske. 

Tips 3. Kutt ut geleen og du får ein fløyelsmjuk krem. Tilsett 

frukt i bitar el. fruktcoctail og server med hakka nøtter og sjoko-

lade!  

Dette kan du variere i det uendelege.  

God sommar frå Karianne. 

Raspeballar 

 Fra  

Sjømanns-

kirkens 

kjøkken 

 

Skrevet av: Karianne Angelskår 
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 City Hall ligger majestetisk til i hjertet av downtown Houston. 

Den ærverdige og arkitektoniske bygningen bygget på slutten 

av 1930-tallet, er hovedkvarteret for byens administrasjon. 

Der finner vi også Houstons borgermester som er inne i sin 

tredje periode som leder for den innovative og fremtidsrettede 

byen. Houston som har rykte på seg for å være den av byene i 

USA som produserer flest jobber, og som flest har lyst til å flyt-

te til. Byen som verdensrommet kommuniserer med og som får 

hjelp til å løse sine problemer på månen. Byen som er kjent 

som selve hovedstaden for olje- og gassindustrien i verden. 

«Jeg elsker denne byen» er hennes egen kjærlighetserklæring - 

velkommen til mitt møte med Mayor Ms. Annise Parker.  

EKTE HOUSTONIER OG POLITIKKEN 

Annise Danette Parker er født som ekte Houstonier 17. mai 

1956, og vokste opp sammen med mor og stefar og en søster 

som tidlig hadde andre politiske oppfatninger enn henne selv. 

Men som den eneste demokrat i familien, lærte hun seg fort å 

stå på egne bein. Etter å ha fått sin bachelor grad fra Rice Uni-

versity i Houston, med hovedvekt på antropologi, psykologi og 

En mester for sine borgere 

 

Hovedsak 
Skrevet av: Kate Hellesmark 

sosiologi, hev hun seg inn i arbeidslivet og olje- og gassindu-

strien. I over 20 år jobbet hun som software analytiker i firmaet 

Mosbacher Energy, som fikk gleden av hennes allerede da glø-

dende arbeidsinnsats, moral og vilje til å gjennomføre harde 

arbeidsøkter. I tillegg eide hun business på egenhånd sammen 

med en kollega, og hadde samtidig flere styreverv hun var aktiv 

i. 

Så når kom egentlig ønsket eller kallet om å drive politikk? Jeg 

drister meg til å spørre om hun alltid har vært full av sterke me-

ninger, mot og vilje—slik at hun til slutt endte som kandidat for 

borgermesterjobben i 2010. 

Hun ser på meg med et intens blikk under sitt blonde og litt 

nordiske hår, og forteller om en litt sjenert og sky ungjente som 

egentlig ingen hadde tro på skulle stå frem slik i rampelyset. 

«Min familie kan fortsatt ikke begripe at jeg er der jeg er i dag», 

ler hun. «Men jeg har alltid hatt et glødende engasjement for 

samfunnet vårt – helt siden den gangen jeg ble med i Røde Kors 

under vårt opphold i Tyskland på 1970-tallet. Og siden har det 

blitt mye frivillig arbeid – jeg tror jeg har 27 års virke til sam-

men i frivillighetsarbeid om man regner etter. Jeg liker å gjøre 

en forandring for folk, og borgermesterposten var et resultat av 

mange års hardt arbeid for å gjøre Houston til et bedre sted å bo 

i.» 

OPTIMISMEN OG BORGERMESTEROLLEN 

Hun forteller glødende om Houstoniernes optimisme og om 

hvordan de klarte å komme seg igjennom tøffe økonomiske ned-

gangstider uten å måtte avskjedige en eneste politimann eller 

brannmann. Og hun er stolt av å ha snudd den store gjelda byen 

hadde, til pluss i regnskapet i løpet av hennes første periode 

som borgermester. Hun vet at hun må se de store linjene og 

gjøre de tiltak som rammer folk på minst mulig måte – der-

iblant å ikke øke skattene. Ved å invitere og legge forholdene til 

rette for økt rekruttering for business, har hun klart å skape 

250.000 flere jobber, millioner av dollar i lokal eksport av varer 

og tjenester, og byggebransjen har opplevd en eksplosjon av 

oppdrag. «Det gir oss noe å selge», sier hun. «Vi er nasjonalt 

ledende nå. Og vi blir bare sterkere!» 

Hva koster det for deg som person å være borgermester, spør 

jeg forsiktig.  

«Jeg elsker jobben min! Og jeg gleder meg til å gå på jobb hver 

bidige dag. Men jeg må medgi at det å drive valgkampanjer i 

forkant av hver valgperiode, er noe av det jeg misliker mest. Det 

er utrolig krevende, men det er en del av jobben min. I tillegg til 

de lange arbeidsdagene jeg allerede har 7 dager i uka – mellom 

12-14 timers økter hver dag – så kommer dette arbeidet på top-

pen. Det sier seg selv at det er tøft. Men nå har jeg vært igjen-

nom det noen ganger, og jeg har en familie som støtter meg 110 

prosent i det jeg gjør. Min kone er bare helt fantastisk. Hun ville 



 

Texas Nytt Nr. 2 2014  7  

jeg ha gitt 12 røde roser til om jeg hadde måttet velge en å gi 

dem til.»  

Det er ingen tvil om at hennes hjertenskjær er partneren gjen-

nom 24 år – Kathy Hubbard – og som hun valgte å gi ekte-

skapsløftet til i forrige måned. Staten California er åpen for ho-

mofil ekteskapsinngåelse og dermed mindre konservative enn 

staten Texas, selv om hun kontinuerlig jobber hardt for den 

saken også her. 

EN VENNLIGSINNET JERNKVINNE FOR FOLKET 

Det slår meg under intervjuet hvor naturlig hun ter seg. Så na-

turlig hun snakker. 

Og det er tydelig at 

det er ekte vare med 

lite sensur hun ser-

verer. I kjølvannet 

av den posisjonen 

hun innehar, skulle 

man tro at det var 

selve jernkvinnen 

som satt der foran 

meg. En litt kjølig og 

reservert kvinne 

med høye og pide-

stalliske tanker om 

seg selv. Annise Par-

ker er nok en jern-

kvinne, men hun er 

en meget ydmyk 

sådan som utstråler 

varme og medmen-

neskelighet og som 

på ingen måte får 

meg og den vanlige mannen i gata til å føle at noen av de spørs-

målene som stilles er for dumme eller for unyttige til å svare på. 

Hun og teamet hennes gjør nemlig alt de kan for å møte folket 

der de er. Som ledd i dette reiser de rundt til nabolag i Houston 

for å høre folks meninger og frustrasjon. De inviterer til live 

chat på sosiale medier, de har ringerunder til tilfeldige utvalgte. 

Alt dette for å forstå hva folket ønsker seg der nede på grasrota. 

Annise Parker setter seg litt tilbake i stolen og sukker lett opp-

gitt. «Vet du, vi når bare toppen av isfjellet med å gjøre dette. 

Men jeg har fortsatt tro på det. Derfor skal vi fortsette å møte 

folk slik vi gjør i dag.  Men det er bare de sinte menneskene som 

er synlige. De som møter opp på City Hall og som er misfornøy-

de med tingenes tilstand. De som er fornøyde, - de viser seg 

aldri. For de har jo ikke noen grunn til å vise seg, fordi de 

ganske enkelt er fornøyde. Happy people, you know!  Så man 

skal stålsette seg for all kritikken man møter», sier hun. «For 

det er det mest av!» 

«For hva er byen uten menneskene» – sitat William Shakespea-

re. Dette sitatet har nok borgermesteren tatt til sitt bryst, og 

hun jobber iherdig med å forstå alle samfunnslag. 

Annise Parker er en mester for sine borgere. En borgermester. 

Og ja, hun beundrer Margaret Thatcher og hennes enestående 

innsats for folket sitt. Hennes evne til å se hva de trengte. Hun 

beundrer Thatchers vilje til å stå imot den mannlige dominan-

sen i det politiske liv og som også er gjeldende her i USA i dag. 

Blant de 50 største byene i USA er det kun ni kvinnelige borger-

mestere. «Og det er fortsatt slik at vi som kvinner må vise at vi 

duger litt mer, vi må arbeidere hardere og tenke smartere. Og i 

tillegg må vi ta oss ut,» ler hun. «Har vi på oss en kjole som er 

for kort eller for lang, så blir det førstesidestoff i media. Nei, det 

kan være litt vanskelig til tider,» medgir hun. 

Men hun ser ut til å klare oppgaven med glans – i møter med 

presidenter og andre statsoverhoder verden over. Og som leder 

for 21.000 medar-

beidere som sam-

men jobber for å 

fremme byens ve og 

vel og til å bli et godt 

sted å leve i. Hennes 

mål for byen er at 

flest mulig får leve et 

verdig liv der alle har 

et sted de kan kalle 

«hjem», en by der 

man kan føle seg 

trygg, en infrastruk-

tur som virker og 

som hele tiden mo-

derniseres i takt med 

tiden, en by som er i 

fremdrift og innova-

tiv. 

«Call us a city of 

change. Call us the 

city of the future. 

Call us the best city in America – a city that is still working to 

get better» og «I don’t belive in trickle down. I belive in building 

up!» er uttalelser hun ofte fremfører i sine taler. 

BÅDE EN GLAD OG EN TRIST ANNISE PARKER 

Hva blir så denne modige damen trist og frustrert av? Hva gjør 

henne glad?  

Hun tenker seg litt om og sier at det er mye som kan gjøre hen-

ne både trist og glad. Hun blir veldig glad når hun oppnår noe 

som har stor betydning for byen. På det personlige plan er det 

kvalitetstid med familien. Den innerste sirkelen. Det som opp-

rører henne faglig er når gjentatte problemer ikke tas hånd om 

på en gunstig nok måte. Når folk ikke leverer etter den oppga-

ven de er blitt bedt om å gjøre. Når hun selv ikke lever opp til 

sine egne forventninger; og hun er seg selv sin verste kritiker, 

innrømmer hun. Det gjør henne trist å se at barn blir vanskjøt-

tet og at andre må ta hånd om dem. Selv har hun to adoptivbarn 

og ett fosterbarn og håper selv hun kan være en positiv innfly-

telse i deres liv. Etter et nylig besøk i Afrika var det tungt å være 

vitne til uverdige forhold for kvinner og barn. Og også de siste 

ukers medieoppslag om Ugandas negative syn på homofili gjør 

henne nedstemt over vår verden anno 2014. «Det er trist å ten-

ke på det», medgir hun.  

Houston City Hall 
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POPULARITET OG NORDMENN 

Hennes popularitet i byen er stor. Hun er blitt gjenvalgt for 

andre gang og har stått imot alle konkurrenter av begge kjønn. 

Sist valg vant hun med 57% av stemmene i første valgrunde. Jeg 

lurer på hva hun selv tror hennes popularitet kommer av? 

«Jeg snakker sant», sier hun bestemt. «Og jeg arbeider eks-

tremt hardt for å holde det jeg lover. Jeg tror at Houstonierene 

tror på meg og at vi har et slags tillitsforhold. Jeg tåler godt 

uenigheter og diskusjoner, men har jeg sagt noe så akter jeg å 

gjennomføre mine lovnader. Det koster dyrt mange ganger og 

jeg prøver så godt jeg kan å balansere det personlige liv og det 

yrkesmessige parallelt. Jeg kan fortelle deg at jeg skrur av mo-

biltelefonen når jeg endelig inntar huset mitt sent på kvelden, 

og at jeg sover veldig godt om natta. Men det er en ansvarsfull 

jobb jeg har for Houston by, og jeg ønsker i tillegg å gjøre en så 

god jobb som overhodet mulig.» 

Hva syns hun om Norge og nordmenn? Er de betydningsfulle 

for byen hennes? 

«Definitivt!» sier hun. «Norge er en ledende nasjon i produk-

sjon av olje og gass, og vi har et nært forhold og felleskap til 

dere. Jeg har selv besøkt Stavanger, som er en Sister City, og jeg 

er imponert over folkeslaget i sin helhet. Så friske og sporty som 

dere er med mye utendørs aktiviteter. Og dere spaserer så mye! 

Det ligger vel i deres røtter som oppdagere og eventyrere, og vi 

Noen av gjestene under fjorårets OTC-middag 

 

Hovedsak 

har mye å lære av dere på det området.» Ingen tvil om hennes 

beundring for oss nordmenn, og det syns jeg var et meget hyg-

gelig kompliment å få – på vegne av alle oss nordmenn både her 

i Houston og i Norge. Det er flott at vi som liten nasjon kan 

være forbilde for mektige land som USA.  

TRO MOT SEG SELV OG HALVFULLE GLASS 

Jeg vet at min tilmålte 

tid er snart ved veis ende. 

Jeg dveler et lite øyeblikk 

over situasjonen jeg er i. 

Sittende tvers overfor 

øverste leder i USAs fjer-

de største by, på et kon-

tor som kun er en bor-

germester i USA verdig, 

med presse-sekretærens 

falkeblikk på en armleng-

des avstand, men med et 

av de mest vennligsinne-

de menneskene jeg har 

møtt på lenge, artikule-

rende og som med stor 

innlevelse svare på alle 

mine spørsmål. Noen 

ganger blir en situasjon 

litt surrealistisk – denne 

var en sådan.  

Med denne borgermeste-

ren i førersetet i enda to 

år til, er det lyse fram-

tidsutsikter for byen. 

Hennes optimisme og engasjement smitter også over på en inn-

flytter – til og med for en av annen nasjonalitet og nasjonalfølel-

se. Jeg føler meg faktisk litt som en ektefødt amerikaner sam-

men med henne der jeg sitter i stolen min denne februardagen.  

Føler hennes visjoner for en bedre hverdag for alle mennesker i 

alle samfunnslag som noe godt langt inne i meg selv.  

Det handler i bunn og grunn om å være tro. Mot seg selv aller 

fremst. Men også mot alle menneskene rundt deg. Som fore-

gangskvinne og forbilde for sin legning i det konservative Texas, 

sin solide politiske plattform, sitt personlige engasjement i 

mange sosiale lag og sin klokkeklare og evige optimisme for 

byen hun bor i. Og ikke minst sin unike evne til å gjøre sitt yt-

terste for å holde valgløfter. Slikt skaper tillit. 

For det er ingen tvil om at Houston har mange utfordringer å 

løse i fremtiden. Men borgermesteren ser det halvfulle glasset, 

og ikke det halvtomme.  

Og hun har en drøm – slik Martin Luther King Jr. også hadde.  
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 Et relativt høyt prisnivå gjør at Peli Peli nok ikke passer helt 

som destinasjon for den store søndagsturen med pickupen full 

av småtasser som kanskje heller setter pris på mer tradisjonell 

lokal matauke. Dersom dere imidlertid er ett eller to eller flere 

voksne par som vil utforske Houston utenfor de mest kjente 

norske ghettoene kan 

dette være et godt al-

ternativ.  Restauran-

ten ligger pent plassert 

blant ca. 24 andre spi-

sesteder og et utall av 

butikker i komplekset 

Vintage Park, som er 

noen miles av gårde 

langs HW 249 nord-

vest for Beltway 8.  

Det tar ca. en halv 

time å kjøre dersom 

trafikken ikke er slem, 

både fra downtown 

eller fra Katy eller 

Woodlands.  Et sen-

tralt møtepunkt litt 

utenfor allfarvei, altså.  

Vintage Park er rela-

tivt nytt, og skal emu-

lere en typisk sør-

europeisk by (i alle fall slik som amerikanerne oppfatter dem), 

med gågater, piazzaer og fontener.  Vi er likevel stadig trygt i 

Texas, med helt andre parkeringsforhold enn vi ser i diverse 

småbyer som vi ellers kjenner fra 

Rivieraen.  

Også i området rundt er det flere 

muligheter for adspredelser.  Hva 

med en ridetur på Oak Hollow 

Equestrian Park like i nærheten, 

eller å avslutte kvelden med komedie 

på Texas Repertory Theater bare 10 

minutter unna? Mulighetene er le-

gio, også utenfor den indre bygren-

sen.  Men skulle dette bli for langt 

unna høyhusene, så åpner Peli Peli 

snart sin andre lokasjon på Galleria.  

Peli Peli  

Ut å spise 
Skrevet av: Lars Sandbakk 

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. 

Sørafrikansk meny i europeiske omgivelser,  

the Texas way 

Peli Peli er en av flere betegnelser på et kjent  sørafrikansk kryd-

der. Det er også navnet og webadressen (www.pelipeli.com) til 

den eneste restauranten i Greater Houston Area som tar oss 

med til dette verdenshjørnet.  Menyen er riktignok meget va-

riert rundt dette temaet, her finner du også inspirasjon fra Ma-

dagaskar og andre land. En av spesialitetene er espetada, et 

svært saftig portugisisk grillspyd.  Både marinadene og råvarene 

ellers er veldig smakfulle – innehaver og chef Paul Friedman 

har heller ikke glemt at vi fortsatt er i Texas med utmerket til-

gang på kvalitetskjøtt.  Vinene kommer derimot fra Chile og 

selvsagt fra Sør-Afrika, som jo begge har produksjoner som er 

veldig populære blant oss norske 

‘polfarere’. Dessertene er også så 

mektige som det forventes her i 

USA, men … hvor er ‘tipsy tart’ som 

jo er en spesialitet i hjemlandet 

hans? Det hadde vært morsomt 

(men kanskje ikke helt sunt…) med 

et gjensyn med denne lille bomben. 

Selve lokalet er også verdt et besøk i 

seg selv.  Stedet har blitt kåret til 

Houstons mest romantiske restau-

rant, og med det rette følget kan det 

fortsatt leve opp til det.  Selv på 

dagtid er de små avlukkene halv-

mørke og intime.  Om kvelden kan kosepraten bli akkompag-

nert av live jazzmusikk.  Det er også en større bar for dem som 

ikke våger seg helt inn i krokene.  Alt blir bundet sammen av et 

gigantisk kunstig palme- eller baobab-tre som fyller gulvet og 

strekker grenene ut langs taket, mens det blir mykt opplyst i 

skiftende duse farger.   
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Grunnlovsjubileet 

16. februar 2014 var den offisielle åpningsdagen for det norske 

grunnlovsjubileet. I Norge er det flere anledninger der Grunnlo-

ven blir feiret, i Houston blir den spesielt markert på 17. maifei-

ringen på Sjømannskirken. Vi skal se litt på historien rundt 

Grunnloven, hvordan den ble til og hvordan den har utviklet 

seg.  

Grunnloven var selve fundamentet for utviklingen av folkestyret 

i Norge. Vi har ytringsfrihet, religionsfrihet, privat eiendomsrett 

og likhet for loven. Mye av dette tar vi for gitt, med 200-års-

jubileet får vi en påminnelse på hvor heldige vi er, og hvor mye 

Grunnloven har betydd for utviklingen av styresettet i Norge.  

Etter mer enn 400 år under Danmark, der all makt lå hos kong-

en og folket hadde små muligheter til å påvirke politikken, var 

det ironisk nok Napoleonskrigen som skulle endre framtiden til 

Norge. Siden vi var på den tapende siden, overtok svenskene 

Norge i januar 1814 som en av betingelsene i Kieltraktaten. Det-

te førte til opprør i Norge, den danske prinsen Christian Fredrik 

anerkjente ikke fredsavtalen og innkalte til stormannsmøte på 

Eidsvoll 16. februar 1814. På dette møtet bestemmer de såkalte 

stormennene at det skal velges en forsamling som skal gi landet 

en grunnlov. Menigheter og militærforlegninger velger 112 

menn som møtes til Riksforsamling på Eidsvoll. Med store av-

stander og knapt med tid, var det ingen fra Nord-Norge som var 

representert, postgangen på den tiden kunne ta flere uker og 

måneder. Valginstruksen kom ikke til Nordland før 20. mars og 

Troms og Finnmark fikk den 14. april. Riksforsamlingen møtte 

10. april, 16. april var hovedprinsippene stort sett klare og 11. 

mai gjenstod bare finpussing av teksten.   

Forslaget ble enstemmig vedtatt 16. mai, 17. mai ble den datert 

og undertegnet, og Christian Fredrik ble valgt til konge. 20. mai 

ble riksforsam-

lingen avsluttet 

med de kjente 

ordene: ”Enig 

og tro til Dovre 

faller”, mens 

de skal ha 

holdt hverand-

re i hendene. 

10. oktober sa 

Christian Fred-

rik fra seg tro-

 

Hovedsak 
Skrevet av: Reidun Sollie 
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Tall og fun facts om Grunnloven: 

Grunnloven har 48 sider, 

110 paragrafer og er inn-

delt i 5 kapitler, trygt 

plassert i stortingsarkivet.  

Riksforsamlingen besto 

av 57 embetsmenn, 18 

næringsdrivende og 37 

bønder. Hvert amt valgte 

tre representanter hver, 

en av dem måtte være 

bonde. 

Grunnloven har 112 signaturer og 111 røde lakksegl, en av repre-

sentantene brukte kun signatur. 

Det originale grunnlovsdokumentet har fått flere flekker gjen-

nom årene, dette er det i ettertid ikke gjort noe med, derfor ek-

sisterer det fremdeles fingermerker etter representantene i 

Riksforsamlingen. 

Benjamin Franklin og George Washington var store forbilder 

for den norske Grunnlovens hovedarkitekt, Christian Magnus 

Falsen. Falsen valgte til og med å kalle sin sønn, født 18. mai 

1814, for George Benjamin.  

Full allmenn stemmerett ble ikke innført før 1919. Seks år etter 

grunnlovsendringen opphevet Stortinget bestemmelsen om at 

folk på fattigunderstøttelse mistet stemmeretten. 

Vidkun Quisling gjeninnførte forbudet mot jøder i 1942, dette 

ble dømt som en ulovlig endring av Grunnloven ved rettsopp-

gjøret etter andre verdenskrig. 

Christin Fredrik fikk nervøst sammenbrudd etter fredsslut-

ningen med Sverige. 

Grunnloven er verdens nest eldste gjeldende grunnlov. 

Rikssalen i Eidsvollsbygningen var pyntet med granbargirlan-

der, disse begynte å drysse ned i nakken på de som satt på ba-

kerste benk. Dette ble kalt for riksdagsfnugg. 

 

Hovedsak 

nen. En kort karriere 

i Norge, men som en 

av de som stod bak 

selvstendighetskra-

vet tidligere samme 

år, satte han dype 

spor. Etter noen få 

måneder som selv-

stendig nasjon og en 

kort krig mot svens-

kene, gikk Norge i 

union med Sverige 4. 

november 1814, 

samtidig som en ny 

grunnlov ble signert. 

Formelt sett var det-

te en helt ny grunn-

lov, men den har 

hele tiden blitt sett 

på som en endring 

av den opprinnelige 

Grunnloven. 

Hovedprinsippene i Grunnloven er stort sett lik den amerikans-

ke uavhengighetserklæringen og de franske forfatningene med 

folkesuverenitetsprinsippet, maktfordelingsprinsippet og bor-

gerrettighetene. Blant annet ble religionsfrihet vedtatt, selv om 

jødene, munkeordener og jesuittene ble nektet adgang til Norge. 

Forbudet gjaldt helt fram til 1851, etter iherdig innsats for å 

fjerne forbudet fra blant andre Henrik Wergeland. Adelsretten 

ble også fjernet og verneplikten ble vedtatt å gjelde for alle, selv 

om det tok 40 år før den ble innført. Stemmeretten var en av 

sakene det ble mye diskusjon rundt, de endte opp med at rundt 

40% av alle menn over 25 år fikk stemmerett. 

Etter unionsoppløsningen ble unionsreglene fjernet fra Grunn-

loven, og de fleste paragrafene har blitt endret flere ganger. 

Store endringer i Grunnloven som har betydd mye er blant an-

net da forbu-

det mot jøde-

ne ble fjernet, 

endringer i 

reglene om 

stemmeretten 

og innføring-

en av parla-

mentarisme. 

Parlamenta-

rismen ble innført på 1880-tallet, men ble ikke implementert i 

Grunnloven før 2007. En annen stor endring var avskaffelsen av 

statsreligion i 2012. De største endringene kommer nok i år 

siden det nå er menneskerettighetene som antageligvis kommer 

med, i tillegg til forslaget om endring av språkdrakten. Det er 

også kommet forslag om å innføre 16 års stemmerett og innfø-

ring av republikk som styreform. Siden 1814 har det vært 287 

endringer, og det gjenstår å se om og hvilke av de 38 nye forsla-

gene som vil implementeres i Grunnloven. 
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 Redigert av: Terje Odden 

 

Glimt fra Kirkeboken 

 
Glimt fra  

Kirkeboken 

Stephen Robert Lee ble  døpt i Sjømannskirken i Houston søndag 6. april 

2014. Foreldre er Jonathan Thomas Lee og Marianne Thorbjørnsen. 

Faddere er Eric og Jamie Cunningham. I tillegg er storesøster Olivia 

med på bildet. 

Ellen Sollie ble døpt i Sjømannskirken i Houston 

lørdag 1. februar 2014. 

Ambassadør Aas gjester Houston 
Palmesøndag var alt dekket og klart  til å motta utenriksminister Børge 

Brende på Sjømannskirken i Houston. På grunn av urolighetene i Ukraina 

måtte han gjøre vendereis, men Norges ambassadør til USA, Kåre  R. Aas, 

kom på besøk og brakte med seg en hilsen fra utenriksministeren etter 

gudstjenesten (til venstre). Her er ambassadøren sammen med våre to 

sjømannsprester, Arnfinn Eng og Kristian Kyllingstad. (under)  
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Nidarosdomens guttekor 

 

Siden sist 
Skrevet av: Kristian Kyllingstad 

Tradisjonen tro sang vi jula inn på Sjømannskirken. 15. desember var kirken 

full av mennesker som gledet seg til jul. Det var både barnekor, voksenkor, 

trekkspill og rekordstort korps satt sammen for anledningen. Vi sang både 

kjente og noen litt mer ukjente sanger, og tilbakemeldingene var udelt positive 

– nå kom vi i julestemning. 

Husmor Karianne hadde sammen med flere selvsagt også laget til kaffe og ka-

ker, og store og små koste seg langt utover normal leggetid. 

 

Odd Eiesland feiret sin 

90-årsdag 15. mars. 

Sjømannskirken gratu-

lerer og takker for all 

støtte gjennom årene. 

Odd Eiesland 

Nidarosdomens guttekor var på rundreise i Texas i 

februar. De startet med konserter i Dallas, og avsluttet 

besøket i Houston med blant annet tur til NASA.  De 

hadde tre konserter i Houston, og fredag 21. februar 

gjestet koret Sjømannskirken. Etter et stramt, men 

interessant program for guttene, avsluttet de sin Tex-

as-turne med konsert på Sjømanns-

kirken. De fikk løpt fra seg ute på 

fotballbanen vår,  og leverte så en 

fantastisk konsert for de over 120 

fremmøtte. Tusen takk for en fan-

tastisk opplevelse og velkommen 

igjen! 
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Sjømannskirkens årlige golfturnering – den 28. i rek-

ken 

Tradisjonen tro ble det første mandag i april arrangert golftur-

nering med inntekter til Sjømannskirkens arbeid. Anne-Brith 

Berge deltok som frivillig for 28. gang, og er sammen med en 

stor gjeng frivillige medarbeidere til glede og inspirasjon for alle 

spillere. Dagen startet med registrering og lunch, før vi ble sendt 

avgårde med både hilsen og bønn av utenlandssjef Jan Tommy 

Fosse. Bedriftene samlet kunder og fikk mange gode samtaler 

ute på banen til Golfcrest Country Club i Pearland. Og hadde 

ikke kundene mulighet, kunne man ta med familien på en runde 

golf og samtidig støtte Sjømannskirken, slik Einar Gamman 

gjorde, da sønnene var på ferie. Etter en lang dag i solen fikk vi 

også tradisjonen tro servert Texas BBQ – og vi fikk presentert 

vinnerlaget som i år ble et av lagene til Frank Mohn Houston. 

Vi takker for en fin dag og for støtten til Sjømannskirken. 

Årets golfturnering 

 

Siden sist 
Skrevet av: Kristian Kyllingstad 
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Sommerprogram 

 

Info 

Skrevet av: Kristian Kyllingstad 

Innsettelse av Arnfinn Eng 

Søndag 6. april var det innsettelse av den nye sjø-

mannspresten og hans kone på Sjømannskirken i 

Houston. Han har tittelen Sjømannsprest/Daglig 

leder, og utenlandssjef Jan Tommy Fosse som var 

på gamle trakter, og holdt en personlig og enga-

sjert innsettelsestale. Kirkestyrets formann, Per 

Bergstøl, leste innsettelsesbrevet fra biskopen. 

 Her ser vi hele familien Eng sammen med Jan 

Tommy; Elisabeth med barna Frida på ett år og 

Theodor på fem, Arnfinn, og Benjamin på ni år. 

Sommeråpningstider fra 16. juni t.o.m. 17. august: Lørdag og søndag 10-16.  

Programposter gjennom sommeren blir kunngjort på nettside, nyhetsmail og facebook. 

Konfirmant til neste år? 

Du som er født i år 2000 kan være konfirmant 
2014/2015. 

Vi har helgesamlinger i løpet av året og reiser 
også på tur sammen.  

Konfirmantåret er en fin mulighet til å bli kjent 
med deg selv og Jesus, oppleve godt fellesskap 
med de andre konfirmantene i Houston og gjø-
re mange artige ting sammen.  

Er du interessert eller har spørsmål om oppleg-
get, kontakt sjømannsprest Kristian Kylling-
stad, kky@sjomannskirken.no  
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Skrevet av: Lars Sandbakk 

 

 

 

Noen av de norske mil-

jøene er små og ferske, 

mens andre har vært 

her i årevis og involve-

rer egne subkulturer i 

seg selv.  Et av disse er 

ConocoPhillips, som 

har sitt internasjonale 

hovedkvarter her i 

byen.  De har over 3000 ansatte bare på Eldridge Parkway, i 

tillegg til to andre store avdelinger like i nærheten.  Hvordan er 

det å komme fra lille Nor-

ge til slike forhold? 

Mariann Andreassen, 

Haavard Oxholm, Jostein 

Nilssen og Jonas Rydland 

setter av litt tid i en  ellers 

hektisk arbeidsdag for å 

fortelle om sine inntrykk. 

De har alle vært her mel-

lom et halvt og to år så 

langt.  Det vil si, rent tek-

nisk har de hatt betydelig 

mindre tid på bakken i 

selve byen.  Alle har posi-

sjoner som periodevis 

innebærer mye reising til 

resten av verden.  I tillegg 

blir det ofte lange dager i 

stort tempo innenfor Global Production Excellence, som er en 

intern avdeling og kompetansesenter som tilbyr global støtte til 

ConocoPhillips’ forretningssenter. Forbedring og standardise-

ring av arbeidsmetodene  er stikkord.  Hva kan vesle Norge bi-

dra med i et så stort konsern som dette?  Faktisk ganske mye, 

sier de.  På enkelte områder har Norge betydelig kompetanse, 

basert på 40 års effektivt drift i Nordsjøen. Prosjektstyring, 

shutdowns og roterende maskineri er gode eksempler.  Vi har 

en høy standard og strenge krav som kan danne grunnlag for 

normer andre steder også.  Samtidig må lokale forhold tas hen-

syn til overalt også.  De samarbeider tett med medarbeidere fra 

blant annet Storbritannia, Canada, Australia og Indonesia, i 

tillegg til USA selvsagt.  Arbeidsmiljøet er godt, og selv om de 

ansatte ofte nok går fra en posisjon til den neste, er det få som 

forsvinner ut av konsernet.  Her er det store muligheter for 

spennende stillinger.  Arbeidsformen er likevel noe annerledes 

enn vi ofte har i Norge.  Vi er gjerne vant med tett samarbeid og 

lav takhøyde.  I andre kulturer er det mer individbasert og rolle-

ne er klarere fordelt.  Det kan noen ganger komme som en over-

raskelse på nordmenn som er naturlig uformelle og slenger 

rundt seg med innspill og meninger både høyt og lavt. 

Inntrykket av Texas og Houston utenom den enorme kontor-

bygningen har også blitt fornyet.  Ved tidligere korte besøk bod-

de de på hotell og tok taxi i morgenrushet.  Dette gir ikke et sant 

bilde av situasjonen, sier de alle.  På forretningsreiser ser du 

ikke annet enn bilkøer og møterom. Når du endelig kommer på 

plass i egen bolig og med hele familien til stede, begynner den 

virkelige opplevelsen. Houston har kanskje ikke så mange ver-

denskjente attraksjoner, men de oppdager stadig mange nye 

ting som det tar litt mer tid å finne.  Det er ikke noe utpreget 

sentrum for fotgjenere her som i for eksempel San Antonio, 

men mange små områder med parker, butikker, sport og under-

holdning i absolutt alle kategorier.  En skattekiste som ikke lar 

seg tømme på et par travle uker. Det er nye skoler, nye fritidsak-

tiviteter, ny mat, nye venner og kjente fra hele verden.  På sam-

me måten som i Norge og andre steder er det kanskje ikke na-

boene du blir kjent med først, men her som ellers er det barna 

og kolleger som er de sosiale isbryterne.  Mange av de norske 

expat'ene i ConocoPhillips bor i kort av avstand fra kontoret , i 

"Little Katy" (nord på Eldridge Parkway), i kontrast til det enda 

større norske miljøet i det egentlige Katy noen miles lenger vest.  

De bruker til dels samme privatskoler for barna. I tillegg til 

mange amerikanske kontakter, treffer de også venner fra Eng-

land, Holland og andre land, og de deltar i golf, ridning, fotball, 

volleyball og andre ting.  Her er noe for alle, men alt krever litt 

planlegging for at det praktisk skal gå rundt med treig trafikk og 

ofte mye mer lekser og skoleprøver enn de hadde før.  Alle un-

derstreker at uten dyktige koner og menn som tar hovedtyng-

den av organiseringen hjemme, hadde ikke oppdragene deres 

fungert, på tross av gartnere og vaskehjelp som det også er god 

tilgang på.  Dette er lagarbeid fra ende til annet!  Men alle trives 

og har det ikke travelt med å komme hjem igjen.  Forlengelse av 

oppdragene kan fort bli aktuelt, det er jo først etter et år eller to 

at det virkelig blir moro, når språket sitter godt og de kulturelle 

forventingene er avklart. 

Men er det ikke noe dere savner fra Norge, da? - Skrei, lever og 

rogn! svarer nordlendingen Nilssen. - Turer i skog og mark rett 

fra bakdøra hjemme, sier de andre.  Det er mer å organisere og 

passe på her, men mulighetene er også uendelige når man bare 

får satt seg inn i dem.  Det gjelder å overse de bagatellmessige 

hindringene og glede seg over alt som Texas kan tilby! 

ConocoPhillips  

Bedrift 
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Marine Cybernetics 

 

Bedrift 

Kvartalets "rookie" får 

være Jan-Tore Ervik fra 

Marine Cybernetics, som 

jobber med testing av kon-

trollsystemer for rigger.  

Han har nettopp flyttet til 

H-Town og er nå vel etab-

lert i den norske kolonien i 

Katys Cinco Ranch-

distrikt,  med kone, tre 

tenåringer og basseng i 

hagen.   

Jan-Tore har riktignok 

ikke kommet for å slite i 

stykker solstolene her.  

Det er faktisk vanskelig å 

få ham til å sitte ned i det 

hele tatt, dagene går i høyt tempo fra det ene kundebesøket  til 

det neste.  Jeg klarer endelig å få kloa i ham mens han er innom 

inkubatorkontoret som han bruker på Norway House.  

"Louisiana Street, det er rett her i downtown?" Jeg beroliger 

ham med at akkurat dit er det kort vei, men så må man jo alltid 

legge inn en faktor for trafikk og parkering.  Det er mye som er 

mye større her enn ved hovedkontoret i Trondheim, hvor mange 

av de nå 65 ansatte holder til.  Fire personer har  et kontor i 

Brasil, og ellers er de mye på reise hos kunder, gjerne i Asia.  

Jan-Tore har vært ofte i Houston tidligere, men det har ikke 

vært noe permanent Marine Cybernetics-kontor her før. Det er 

imidlertid et godt grunnlag for å få det til nå, etter 10 år med 

utvikling av tjenestene som de kan tilby.  Bedriften startet som 

knoppskyting fra forskningsmiljøet ved NTNU, hvor det var 

mange tunge fagfolk med kunnskap om simulering og elektro-

nikk.  Med tilstrekkelig tålmodige investorer i ryggen har de nå 

laget dataverktøy og simulatorer som kan gjenskape forholdene 

som et skip eller en rigg normalt vil bli utsatt for til havs og i all 

slags vær, men dette kan skje mens fartøyet ligger helt i ro ved 

verftet eller allerede ved de forskjellige leverandørenes fabrik-

ker.  Fra en PC som er koblet til de ulike systemene sendes det 

signaler om fart, krengning, kast, hiv, boreoperasjoner og andre 

belastninger.  Hvis alt virker som det skal, vil automatikken 

ombord oppfatte signalene korrekt og gjøre motsvarende aksjo-

ner for å rette opp bevegelsen, enten det gjelder på boredekket, 

navigasjon, framdrift, ballast eller andre system. I motsatt fall, 

hvis alt ikke virker som det skal, vil man kunne registrere dette 

og rette opp feilene i automatikken til en langt lavere kostnad 

enn hvis man tester fullskala. 

Her i Houston er det mange oljeselskap og riggredere som ser at 

det er mye mindre risiko og mye å spare på å kunne gjøre tes-

tingen og kvalitetssikringen mot en datamodell i forhold til klas-

siske metoder i fullskala.  De kan imidlertid ikke bare laste ned 

programvaren og gjøre testingen selv.  Det kreves spesialkompe-

tanse både om kontrollsystemer og simulatorer for å utføre pro-

sessen, så det er derfor Marine Cybernetics stiller med både folk 

og PC'er.  Foreløpig har de utført sine tjenester på over 150 far-

tøy, og de begynner å få anerkjennelse på verdensmarkedet i 

denne nisjen.   

Jan-Tore og familien får heldigvis tid til å finne ut av og nyte de 

sosiale sidene av byen også.  Overgangen fra norske skoler var 

selvsagt spennende. En del av fagene var krevende i starten.  

Elevene ender kanskje opp med noenlunde samme kunnskap i 

de fleste fagene, men rekkefølgene på læringen kan være anner-

ledes enn hjemme.  Dermed kan det bli noen hull som må fylles 

på kort tid før alt kommer på plass.  Samtidig med en del nytt i 

språk og  kultur er det mange inntrykk å svelge unna.  Nå har 

alle ungene fått gode kontakter både blant amerikanere, andre 

nordmenn og ikke minst blant expats fra andre land i Amerika 

eller resten av verden.  Noen fritidssysler som er mer vanlige i 

Norge enn her har blitt byttet ut med lokale alternativer  - hånd-

ball er det for eksempel vanskelig å finne her.  Det er imidlertid 

uendelig mange andre ting å gjøre, så familien holder på å ut-

forske alternativene.  Og så er det dette bassenget da - den be-

rømte varmen må gjerne komme raskt for deres del! 

 

 

Faktarute Marine Cybernetics 

 Etablert i 2002 av fire NTNU-professorer 

 Omsetning i 2012: 100 millioner NOK 

 Hovedprodukt er ulike varianter av Hardware In the Loop

- testing (HIL) 

 Baserer seg på egenutviklet programvare 

  65 ansatte i Norge, Brasil og USA 

 Mange oppdrag også i andre land, spesielt Sør-Korea 

Skrevet av: Lars Sandbakk 
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Eller man kunne rett og slett sitte og se på pelikanene som sik-

ret seg fiskemiddagen sin. Noen valgte å jogge på stranda, det 

gjorde ikke jeg... Andre freste rundt på jetski eller dro på snork-

letur. Det var nok å finne på, om man ville. 

En dag dro gutta våre til en annen og større strand i Tamarind, 

der alle de kule surferne var. Der gikk de på surfeskole, og mens 

de boltret seg med surfebrettet, gjorde vi jentene litt mer sånn 

jentegreie! Vi fikk oss deilig massasje på stranden, og etter det 

tok vi oss en forfriskende smoothie i bassengbaren. I baren gikk 

det en iguana og tuslet, det virket som om den var helt uberørt 

av folk rundt omkring seg. Op-

pe i palmene var det fugler vi 

aldri hadde sett før, i nydelige 

farger. 

Men vi var jo ikke kommet til 

dette paradiset  for kun å være 

på stranda eller ligge ved bas-

senget. Steffen hadde bestilt 

Zip Line tur til oss i regnsko-

gen, eller Canopy-tur, som det 

heter der. Det som skulle være 

en tre timers biltur, ble til fire 

timers tur på humpete, grusete, 

støvete og til dels steinete vei-

er. Det var også mye veiarbeid, 

og da vi var nesten framme, 

viste det seg at veien videre var 

stengt! Surprise, surprise, et 

skilt om dette hadde virkelig gjort seg, da kunne vi faktisk ha 

rukket den bestilte turen... Nå var vi langt ute i huttaheiti, med 

null mobildekning, dårlig kart og ingen GPS.... Heldigvis kom 

det noen andre turister, så vi snudde og kjørte etter dem, og fikk 

hjelp til å finne en alternativ vei. Vi var heldige og kom med på 

dagens siste Zip Line tur. Som en del av prosjektet mitt 

”Gunnhild-gjør-ting-hun-tror-hun-ikke-kan”, skulle jeg altså nå 

være med på dette. Det kom jo som en overraskelse kan man si, 

at Steffen hadde knust til med Latin-Amerikas lengste Zip Line 

tur! For meg som ikke en gang tør å ta babytoget på tivoli,  kun-

ne dette lett bli en stor utfordring! Og jeg så raskt at jeg var den 

eldste deltakeren i gruppen, og Astrid den yngste. Det var ikke 

bare vanlig zipping; 

neida, dette inklu-

derte Tarzansving, 

Supermann og litt 

rapellering..... Det 

var ingen vei tilbake 

nå! Steffen hadde jo 

betalt og greier..... 

Jeg heiv meg utpå, 

de første strek-

ningene var korte. 

Endelig Springbreak! Min 25 år gamle drøm om å dra til dette 

landet som er omtalt som et tropisk paradis, skulle nå omsider 

bli realisert! Jeg dro rundt på loffen i Mellom-Amerika i min 

ungdom, men rakk dessverre ikke å få med meg Costa Rica. 

Men nå dro vi altså, en familie på fem, min mann Steffen, Si-

mon 17 år, Hanna 15 år og Astrid 12 år. 

Navnet Costa Rica betyr den rike kyst, og landet bærer navnet 

sitt med rette. Landet ligger mellom Nicaragua i nord og Pana-

ma i sør, og mellom Stillehavet og Atlanterhavet. Landet har et 

tropisk klima, en fantastisk natur og et mangfoldig dyreliv. Fro-

dige regnskoger og mektige 

vulkaner, herlige strender, med 

andre ord mye som kan friste 

reiseglade nordmenn. 

Costa Rica ønsker å bli et fore-

gangsland innen miljø og na-

turvern, og 12 % av landet er 

vernet område. Språket er 

spansk, og selv om mange 

snakker engelsk, syntes iallfall 

jeg at det er absolutt en fordel å 

kunne noe spansk. Spesielt 

dersom man ønsker å kommu-

nisere med andre enn de man 

treffer på hotell og restauran-

ter. 

Vi hadde bestilt leiebil på for-

hånd, og den stod klar på flyplassen. Veien ut til Stillehavskys-

ten gikk på smale og svingete veier. Her måtte Steffen ha tunga 

beint i munnen, fordi småbarn og høner tuslet langs veikanten,  

og samtidig suste biler forbi oss i full fart. Og for noen forbikjø-

ringer! De foregikk ofte i oppoverbakker og gjerne var det en 

sving i toppen av bakken i tillegg!  Langs veien var det små 

blikkhus, flere av dem var små kiosker, der man kunne kjøpe 

Cola og snacks. Ut av husene og bilene strømmet det livsglad 

salsamusikk. Til tenåringenes forskrekkelse klarte jeg ikke la 

være å digge disse herlige rytmene. Barna var så flaue, for tenk 

om noen kunne se meg....Akkurat som om det hadde gjort noe! 

Vi bodde på Flamingo Beach Resort, og som navnet sier, lå det 

rett på stranda, noe vi syntes var perfekt! Stranda var som vi 

synes ei strand skal være. Passelig lite folk, palmer, herlig og 

rent vann, passelig badetemperatur, og diverse vannaktiviteter. 

Det var store bølger, som passet perfekt for våre tenåringsbarn 

og oss lekne voksne. Det var ikke mange småbarn her, og det 

skjønner jeg godt med tanke på de kraftige bølgene. Det var 

også et kraftig dragsug, så man kan lett bli dratt under om man 

ikke passer på. 

På stranda lekte vi i bølgene eller lå under ei palme og døste.  

Costa Rica  

Reisetips 
Skrevet av: Gunnhild Lofnes 
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Den lengste som var Supermannstrekningen, var 1,6 km lang. 

Der skulle vi ligge vannrett, holde oss for brystet, med kun en 

liten kabel festet i hovedkabelen.  Da jeg ble skubbet utpå kabe-

len og suste i full fart utover dalen, var min første tanke: ”Jaja, 

jeg har født tre unger, jeg må vel klare dette også!” Og så sang 

jeg sangen ”I Believe I Can Fly” resten av veien. 1,6 km på 1,5 

minutt, ganske så fort det! To timer var vi der oppe og zippet 

over og mellom tretoppene. På forhånd hadde jeg trodd at jeg 

skulle zippe i laaaangsom fart mens jeg hilste på apekatter, pa-

pegøyer og eksotiske dyr jeg ikke engang visste fantes. Det viste 

seg å være ganske så feil, hvor masse kan man egentlig se høyt 

over tretoppene i stor fart? Men at det var et adrenalinkick og et 

boost for selvtilliten, er det ingen tvil om! Det må jo nevnes at 

barna, ja, og mannen også da, var knalltøffe. Begge gutta tok 

Tarzansvingen, skriket til Tarzan-Simon slo sikkert ut på jord-

skjelvmåleren i Bergen.... Men det var visstnok fryktelig gøy å 

slenge seg utfor med et tau, laaaangt ned!  

Jentene var for lette til å ta Supermannen, men de hektet seg 

sammen som to apekatter, og zippet sammen den lengste strek-

ningen. Denne Canopyturen var virkelig et høydepunkt for hele 

familien. 

En annen dag dro vi for å se vulkanen Areal. Vi kjørte ikke helt 

opptil, men man kunne se røyken som steig ut av den på ganske 

lang avstand. Vi gikk oss en tur i regnskogen i nærheten av vulk-

anen. Med et kart i hånden og rikelig med vann, gikk vi på opp-

arbeidete stier og hengebroer. Det 

var så spennende, det gjaldt å være 

stille, holde øynene oppe og prøve å 

oppdage fugler og dyr.  Fordi de er 

der, men ikke alltid så lett å oppda-

ge. Vi så mange apekatter, pape-

gøyer, fargerike firfisler, rare vas-

kebjørner m.m. 

Kjøreturen hjem til hotellet var 

lang, iallfall føltes det slik på sånne 

veier. Men vi kjøpte oss en Bob 

Marley CD, av en tannløs, blid kar i 

veikanten. De to dollarene var vel 

anvendte penger, vi sang og vi 

sang, fire timer hver vei.... Litt mett på Bob Marley nå.... 

På veiene så vi 

fargerike busser 

i glade farger. 

Disse er slitne, 

a m e r i k a n s k e 

s k o l e b u s s e r , 

som er blitt 

pensjonister og  

har fått et nytt 

liv i tropiske 

strøk. Og med 

litt flikking og 

maling og stri-

per i friske farger, ja, da er de så gode som nye! Jeg også har lyst 

til å få en slik frisk makeover i glade farger og nyte pensjonisttil-

værelsen i dette herlige landet, når den tid kommer. 

Et høydepunkt for meg var dagsturen Simon og jeg hadde med 

turbuss til Nicaragua, vulkanenes land! Stod opp kl. fire, kom 

hjem kl. 21, med hodene fulle av inntrykk.  På turen så vi vul-

kanøyene, og vi besøkte også en aktiv vulkan. Et lite tips, ikke gå 

med sandaler hvis du skal gå i vulkansand, med mindre du liker 

å brenne deg på tærne da. Vi fikk også med oss båttur, restau-

rantbesøk , shopping og pruting på et stort marked, besøk på 

sigarfabrikk, tur med hest og kjerre m.m. En uforglemmelig tur 

til et land som ikke er blitt oppdaget av så mange turister ennå!  

Hele familien var enig om at dette var en alle tiders ferie! 

Hasta la vista, Costa Rica! Til vi sees igjen, for det gjør vi! 

 

Tips 

Sjekk at passet er gyldig i minst 3 måneder etter innreise! Ellers 

blir du stoppet på flyplassen her i Houston. 

Ta med rikelig med dollar, og 

mange éndollarsedler. De får du 

bruk for når du skal tipse her og 

der. Lokal valuta, Colon, får du 

vekslet på flyplassen. 

Regn inn i reisebudsjettet at mat, 

drikke, solkremer m.m er dyrere 

enn i Texas. 

Vi fikk et rimelig pakketilbud hos 

Expedia på hotell og fly. Billigere 

enn å bestille fly og hotell separat. 

 

Reisetips 
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Kemah Boardwalk - et fint sted for hele familien 

30 minutter sør for downtown lig-

ger vakre Kemah Boardwalk deilig 

til med sjøbrisen rett inn fra havet. 

Det er vel verdt å ta turen til Ke-

mah, med eller uten barn, med eller 

uten gjester på besøk. Her kan de 

små kose seg med karuseller og de 

voksne kan riste løs i noen av de 

mer krevende attraksjonen. Men 

når det gjelder karuseller og attrak-

sjoner, er Kemah helt klart laget med tanke på barn, så alle un-

der 16 år vil nok finne noe som kan sette stemmebåndene i be-

vegelse. For de helt minste er det mange koselige små karusel-

ler.  

Du kan kjøpe bånd som sikrer så mange turer du orker i løpet av 

dagen, eller kjøpe enkelt-billetter til hver attraksjon. Houston 

City Pass gjelder også her.  

Kemah er også et fint sted å reise til hvis du 

ikke vil kjøre karuseller. Gå en tur på hav-

nepromenaden og kjenn brisen fra havet. Ta en båttur utover i 

en av turistbåtene eller spis en deilig fiskemiddag. Det er også 

noen små butikker på selve boardwalken og på veg inn langs 

parkeringsplassene. Det er fint å gå langs bryggene og beundre 

seilbåter for den som lengter til Sørlandet eller et annet sted 

langs Norges kyst. 

Faktarute  

www.kemahboardwalk.com 

Adresse: 215 Kipp Ave, Kemah, TX, 77565 

Anbefalte restauranter: Landry's Seafood gir deg sjømat og at-

mosfære fra havet. For barna kan det være vel så gøy å spise på 

Aquarium der du kan beundre fiskenes dans i vannet mens du 

spiser.  

Houston City Pass www.citypass.com/houston 

Fiskebutikk: Rose's Seafood er en familie-eid fiskebutikk og har 

vært i drift siden 1980. den er populær for sine gode fiskevarer 

blant mange nordmenn på den siden av byen.  

Rose's Seafood,  501 Waterfront Dr, TX, 77586 

Kemah 
 

Helt Texas 
Skrevet av: Ingvild Fallegård 
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South by Southwest  

Kultur 
Skrevet av: Ragnhild Olsen Hvoslef  

Norsk musikk viste seg fram på South by Southwest  

 

South by Southwest, eller SXSW startet opp som en nasjonal  

musikkbransjefestival i Austin i 1987.  I løpet av de 27 årene 

som har gått siden den gang, har antallet deltagere vokst fra 

rundt 700 til over 25 000, og SXSW har rukket å bli en av ver-

dens største bransjefestivaler for musikk. I tillegg har festivalen 

en filmseksjon som også har ekspandert kraftig siden oppstar-

ten i 1994, og en teknologiseksjon, SXSW Interactive, som også 

er blant verdens største. Ti dager i mars koker Austin altså opp 

med en blanding av livemusikk, teknologinerder, filmentusias-

ter, bransjefolk, ekspertpaneler og journalister – samt en god 

del mennesker som bare  er ute etter bra stemning og en god 

kulturopplevelse. Vi tok turen opp fra Generalkonsulatet i 

Houston for å få med oss  hvordan den norske musikkbransjen 

profilerer seg under festivalen – og selvfølgelig også for å have a 

good time. 

«South by Southwest er en utrolig populær arena for bransjeak-

tørene å vise seg frem på. Hvis man kun ser på etterspørselen 

fra bransjen kunne festivalen vokst enda mye mer». Dette for-

talte Peter Lewis, internasjonal pressekontakt for SXSW Music 

Festival oss når vi besøkte han på SXSWs kontorer i Austin. 

Festivalkontorene bar preg av at SXSW vil holde på sitt image 

som annerledes, og lå sånn sett helt på linje med slagordet 

«Keep Austin Weird». Med høy hestehale- og dreadsfaktor, mye 

paisleymønster og et kontorlandskap som langt fra fulgte clean 

deskprinsippet, ga besøket en artig kontrast til de mer dress-

kledde miljøene vi til nå hadde ferdes i i Houston. Det som leg-

ger begrensninger på festivalens videre vekst framover, er først 

og fremst Austins infrastruktur og størrelse, sa Peter – byen har 

rett og slett ikke flere hotellsenger tilgjengelige i mars måned. 

Derfor har SXSW de siste årene satset på arrangementer også i 

resten av kalenderåret – slik som økokonferansen SXSW Eco 

som finner sted i oktober. 

«Mens  norsk musikk tidligere var ensbetydende med black me-

tal for folk utenfor Skandinavia, er Norge nå i ferd med å bygge 

seg opp et rykte som en talentpool innenfor flere musikksjang-

re». Ruben Nesse fra plateselskapet Brilliance arrangerte 

«Norway Night» på årets South by Southwest, og var stolt av å 

ha presentert et 

variert utvalg av 

norske artister 

for publikumet i 

Austin. I bakha-

gen nede i Rai-

ney Street spilte 

både garasje-

r o c k b a n d e t 

Death by Unga 

Bunga, shoega-

zerne Dråpe og elektronika-gruppa Intertwine – ”Norway 

Night” kunne definitivt skilte med både kvalitet og bredde. Ru-

ben framhevet også spesielt Highasakite som et band som vil ha 

gode muligheter på det amerikanske markedet. Sistnevnte had-

de en flott konsert i Cedar Street, der Øyafestivalen og Filter 

Magazine holdt en showcase lørdag formiddag. Selv med en noe 

regntung himmel var konsertene godt besøkt (god musikk ble 

hjulpet fram av frokost-tacos og billig Lonestar).  

Med over 2200 band tilstede, kan det synes som de 21 norske 

artistene blir en forsvinnende liten andel av musikktilbudet. 

Kanskje nettopp derfor er det flott at de kan samles på arrange-

menter som ”Norway Night” for å stå ut i mengden. Selv om de 

færreste norske artister tror de kan få «Det Store Gjennombrud-

det» på SXSW i dag, fikk flere god publisitet etter sine opptre-

dener i Austin. Samsaya fikk en flott anmeldelse i New York 

Times, mens Highasakite toppet ”gå-ikke-glipp-av”-listen til 

Times Magazine - definitivt omtaler som når ut til et stort publi-

kum. Death by Unga Bunga sikret seg en bookingavtale med en 

amerikansk agent, og ifølge ryktene er heller ikke Maya Vik 

langt unna – om ”Det Store Gjennombruddet” ikke skjer over 

natta, kanskje er SXSW 2014 en av opptredenene som gjør den 

lille, store forskjellen for å nå ut til den rette journalisten eller 

agenten. Vi returnerte uansett til Houston søndag, uten plate-

kontrakt for nå, men imponerte av både arrangørene og bande-

ne vi hadde sett - og med et håp om at et av de små ukjente ban-

dene vi så i Cedar Street vil bli større enn Coldplay de neste åra. 
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Maya Vik på SXSW  

Maya Vik, norsk artist og bassist spilte på bransjefestivalen 

South by Southwest (SXSW) for første gang dette året. Hun 

hadde flere offisielle “showcase” på festivalen og ser det ameri-

kanske markedet som veldig attraktivt, spesielt for sin sjanger.  

Vi møtte Maya før en av hennes konserter: “Filter Magazine’s 

Øya Showcase” og spurte henne noen spørsmål rundt hennes 

opplevelse i Austin så langt.   

Det er din første gang på SXSW; hvordan har det gått?  

- Det har gått bra! Atmosfæren her er helt fantastisk og det er så 

mye som foregår hele tiden, over alt. Når man kommer hit må 

man bare henge seg på og være en del av det istedenfor å tenke 

at man er artist og skal spille. Her kastes man bare ut i det uan-

sett. 

Hva er din hovedmotivasjon for å komme til SXSW? 

- Vel, SXSW er utrolig stort og kaotisk og du konkurrerer om 

oppmerksomhet med store stjerner som Coldplay og Lady Gaga. 

Jeg har ikke så veldig høye forventninger til hvor stor forskjell 

dette kommer til å utgjøre for meg, men det er fremdeles viktig 

å komme hit for å spre musikken jeg spiller. Jeg føler at vi har 

fått en del ut av dette i år, blant annet har vi vært så heldige å 

spille foran folk fra mange av de største magasinene her nede og 

NPR var også tilstede på en av konsertene. Med en gang man 

har de rette folkene til stede så er konserten nyttig og har verdi 

fordi de rette menneskene kan spre musikken utover det publi-

kum vi når i dag.  

Har du noen gang spilt på en tilsvarende bransjerettet type fes-

tival?  

- Jeg har spilt på 

Bylarm i Oslo flere 

ganger, og det er jo 

en slags miniver-

sjon av dette. Jeg 

liker nok kanskje  

Bylarm bedre, det 

er lite og intimt 

mens dette er stort 

og absolutt Texas. 

Samtidig spiller 

alle de store artis-

tene her borte, så 

man får mulighe-

ten til å se og opp-

leve mange av sine 

egne favorittartis-

ter. 

Hvor godt kjent er 

musikken din i Statene i dag?  

- Jeg er i en fase der man fremdeles er avhengig av å invitere de 

rette menneskene til konsertene dine slik at de skal få kjennskap 

til musikken. Årsaken til at jeg velger å satse i USA er at min 

sjanger (electronic/funk/pop) er veldig aktuell og ikke bare en 

nisje som i Norge. Her kan vi nå ut til et mye større publikum 

som allerede er kjent med sjangeren. Gjennom statistikken vi 

får fra YouTube og lignende kanaler kan vi se at vi allerede har 

et større amerikansk enn norsk publikum.  

Hva synes du om de norske arrangementene og Music Norways 

involvering?  

- Vi spilte på ”Norway Night” i går kveld, der har arrangørene 

gjort en super jobb. Hele kvelden hadde en bra blanding av uli-

ke band og sjangre. Norske Øyafestivalen er jo også en av ar-

rangørene her i dag, vi er veldig takknemlige for å få være en del 

av det.  

 

South by Southwest 

Skrevet av: Elise Ivara Dahl 

Elise Ivara Dahl og Ragnhild Olsen Hvoslef er studentprakti-

kanter ved Generalkonsulatet i Houston vårsemesteret 2014. 

De besøkte SXSW Music i Austin 13.-15.mars.  
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Stavanger-Houston-Stavanger 

 

Tilbake-

blikk 

Skrevet av: Sigrun Melling 

skoledager i USA, så vi fant ut at han ville kjede seg uten å gå 

opp en klasse. Han var også ganske stor for alderen, noe som 

gjorde valget lettere. Han går nå i 1. klasse på videregående og 

skal begynne på IB-linjen (International Baccalaureate) til høs-

ten, også direkte resultat av at han hele tiden har likt å lese og 

snakke engelsk. 

Vår datter Kristina som var 15 år 

da vi kom hjem, begynte direkte 

på videregående og fullførte sin 

IB-diploma i 2009. Hun opplevde 

at to år er lenge for en ungdom å 

være borte fra Norge. Mye var 

forandret og hun følte at både når 

det gjaldt klesstil, «snakkiser» og 

mye mer så var hun annerledes og 

utenfor. Men miljøet på den inter-

nasjonale linja på videregående 

ivaretok henne på en god måte, 

og hun fikk mange gode venner 

som hadde lignende opplevelser. 

Nå er hun snart halvveis i sine 

medisinstudier og giftet seg i høst 

med sin Bendik. 

Jeg brukte det første halvåret 

etter hjemkomsten til å få alle de 

andre «i gang igjen» i Norge, samtidig som jeg lengta veldig 

tilbake til varmen, hyggen og gode venner som vi fikk i Texas. 

Mens jeg tok videreutdanning i Flerkulturell pedagogikk fikk jeg 

den jobben jeg har fortsatt, Pedagogisk leder i en Åpen Barne-

hage (det vil si et drop-in-tilbud for hjemmeværende mødre/

fedre med barn). Her trives jeg veldig godt og treffer mange 

hyggelige barn og voksne, samtidig som jeg har fri alle skolens 

ferier!  

Erfaringene med å bo i utlandet en stund har vi tatt med oss inn 

både i jobber og fritid, det har beriket familien vår på mange 

måter, ikke minst ved de gode vennskapene vi utviklet både 

med andre norske, men også amerikanere. Mitt råd er at de som 

flytter til utlandet må prøve å knytte vennskap til naboer og 

foreldre til barnas venner. Vi har besøkt våre amerikanske ven-

ner flere ganger i ettertid, og har også hatt besøk av noen av 

dem her i Norge. 

Hva savner vi mest fra livet i Texas? Ja, det er nok varmen, nær-

heten til svømmebassenger og alle de hyggelige folkene, felles-

skapet i kirken m.m. Takknemligheten er stor for de to årene av 

vårt liv som ble tilbrakt i varme omgivelser både rent fysisk og 

med all den menneskelige varmen vi opplevde å bli møtt med! 

Vi vil benytte anledningen til å hilse til alle kjente som bor i 

Houston nå, og til de som er flyttet tilbake til Norge og fortsatt 

leser Texas-nytt! Love y’all! 

I skrivende stund er det allerede 10 år siden vi planla å flytte til 

Texas. Mannen min Kristian Melling hadde da pendlet til Hous-

ton i et halvt år. Tre uker i Texas og en uke hjemme  var ikke så 

lett verken for ham eller vi som ventet på ham. Og vi hjemme 

det var da jeg Sigrun, Britt Eva 19, Liv Jorun 16, Kristina 12 og 

Alf Sigur 6 år.  

Vi tok en «prøvetur» i påska 

2004 og etterpå gikk det slag i 

slag med forberedelser for flytting 

i august.  Alle barna ble med, men 

de to eldste flyttet hjem etter ett 

år, mens de to minste ble som oss 

andre boende til august 2006. 

Kristian jobbet i prosjekt for Stat-

oil mens jeg var hjemmeværende. 

Jeg hadde for øvrig nok å henge 

fingrene i med barnas skolehver-

dag; Britt Eva tok ett år på Com-

munity College, Liv Jorun gikk på 

High School, Kristina på Middle 

School og Alf Sigur begynte på 

Elementary School. 

Jeg deltok etter hvert i «Moms-in

-touch», et bønnearbeid for bar-

nas skoler og Sjømannskirkens 

kvinneforening (nå Onsdagsforum).  Jeg trente også noen gang-

er i uka på YMCA og deltok i VIPS-arbeid på skolene (Volunteer 

in Public School).  Gjennom alle disse fora fikk jeg og resten av 

familien mange nye venner. 

Dette skal jo mest handle om hvordan det var å komme tilbake 

til hverdagen i Stavanger, men jeg må si at vi trivdes veldig godt 

i Sugar Land hvor vi bodde. Vi reiste ofte de 50 minuttene det 

tok for å komme til Sjømannskirken både til gudstjenester og 

andre arrangement (vår yngste datter ble konfirmert der i mai 

2006). Vi hadde hele tiden stor nytte og glede av Sjømannskir-

kens tilbud! 

Vel hjemme i Stavanger var det i begynnelsen mange utford-

ringer å ta fatt på, først og fremst å få barna tilbake til skole og 

venner, så vente på container med «amerika-tingene» våre. 

Kristian fortsatte i Statoil-jobben, de to eldste døtrene våre var i 

gang med studier, mens de to yngste stod på en måte midt i 

mellom to skoleår. På grunn av at de skiller ved 1.september i 

USA og begge er født før denne dato, gikk de opp ett år i forhold 

til hjemme da vi flyttet over. Så etter lange tester og diskusjoner 

med andre som hadde lignende erfaringer, ble begge to flyttet 

opp en klasse i forhold til sine jevnaldrende ved hjemkomst. 

Dette gikk veldig bra for våre, og har i ettertid vist seg å være 

fornuftige valg. Minstemann Alf Sigur hadde fått tilført så mye 

mer kunnskap enn sine jevnaldrende i Norge på grunn av lengre 

Hele familien samlet (fra sommeren 2012). Fra venst-

re: Sigrun, Kristian, Britt Eva, Liv Jorun, Kristina, Alf 

Sigur. 
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Lett Sudoku 

Havn 

 

Påske 

 

Siden sist 
Skrevet av: Arnfinn Eng 

 Palmesøndag var det tradisjonen tro tid for palmejazz-

gudstjeneste, og sjømannsprest Arnfinn Eng fikk hjelp til å ten-

ne lys (til venstre). Etterpå var det påskeverksted for store og 

små (under til venstre). 

 

Skjærtorsdag feiret vi familiegudstjeneste i hagen til familien 

Kroken i The Woodlands, med 15 voksne og 10 barn til stede. 

Det er fantastisk å kunne samles ved bassengkanten og lese pås-

kefortellingen sammen også i år. Vi takker for stor velvilje fra 

Marianne og Asbjørn Kroken, og oppmøte fra det norske miljøet 

på nordsiden av byen. (under) 

 1   5   6 3 

 6  2     8 

9         

  4       

 9 6 8   3   

 8 7  6 9    

8     2  3 1 

  1 7 9  2   

4 7 2 1    9  
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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, BeerenBerg, 

Unitech og National Oilwell Varco. 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 London, Singapore og Dubai. Hele 

2/3 av organisasjonens totale utgifter kommer fra innsamlede 

midler. Næringslivet i Houston kan også støtte arbeidet ved å 

annonsere i Texas Nytt, være sponsor på ulike arrangemen-

ter, 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. 

1-2014 

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 

6 8 2 7 4 9 1 5 2 

1 5 4 3 6 2 8 9 7 

7 9 2 8 1 5 3 6 4 

5 3 8 1 9 4 2 7 6 

9 4 6 2 3 7 5 8 1 

2 7 1 5 8 6 9 4 3 

3 6 9 4 2 8 7 1 5 

8 2 5 6 7 1 4 3 9 

4 1 7 9 5 3 6 2 8 

4 3 8 5 2 1 9 6 7 

9 5 7 6 3 8 2 4 1 

2 1 6 7 4 9 5 8 3 

6 9 3 2 1 7 8 5 4 

1 4 5 3 8 6 7 9 2 

8 7 2 9 5 4 3 1 6 

5 6 9 4 7 2 1 3 8 

7 8 4 1 9 3 6 2 5 

3 2 1 8 6 5 4 7 9 

  2 3  5     

6   4      

 1     7  4 

   5  3    

 8    2  9  

  6     2 6 

   7 4     

   8   1  3 

    2 5    
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Lokale samarbeidsavtaler 
 

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. 

mailto:anne-brith@nacchouston.org
http://www.nacchouston.org
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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 

Kontakt: Ulrika Lasson  

Telefon: ................................... 281 844 0387 

E-post:  ................. ulrikalasson@hotmail.se 

 ......................... 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 

Formann: Per Bergstøl 

Telefon: .................................... 713 254 7726 

 

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 

 

mailto:sarah.j.sweet@jpmchase.com
mailto:president@swedishclub.org
mailto:anne-brith@nacchouston.org
mailto:john.hurter@intsok.com
mailto:rdconsul@aol.com
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