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Å vente på noe er ikke alltid så enkelt. Hvis man venter på noe 

med forventning og glede, er det vanskelig å få tiden til å gå fort 

nok – ventetiden blir altfor lang. Og venter man på noe som 

man gruer seg til, blir ofte ventetiden altfor kort. Det er rart 

med det – tid er et svært relativt begrep. Jeg husker fra jeg var 

liten og ventet på jul. Jeg ventet og ventet hele høsten, og no-

vember og desember var ulidelig lange. Jeg gledet meg så veldig 

til julaften og alle julegavene jeg skulle få, og dagene sneglet seg 

så altfor langsomt av gårde. Nå har jeg blitt voksen (omsider), 

og jeg venter ikke så mye lenger. I alle fall ikke på jul og julaften. 

Magien med julegavene har bleknet betraktelig – det jeg gleder 

meg mest til, er å se forventningen i barnas øyne når jeg skal 

pakke opp gaven som de har laget med egne hender i formings-

timen på skolen eller i barnehagen. Når det gjelder slike gaver er 

gleden ved å gi utvilsomt like stor som gleden ved å få – og slike 

øyeblikk er ubetalelige. Men det er ikke tingene jeg skal få jeg 

gleder meg til, men gleden vi får dele sammen når vi pakker opp 

det vi gir til hverandre.  

Og jeg tror dette er noe mange kan kjen-

ne seg igjen i. Det er ikke lenger slik at 

vi venter på jul fordi vi da kan få det vi 

har ønsket oss så lenge – vi lever i en tid 

og i et samfunn som opplever en økning 

i velstand og kjøpekraft verden aldri har 

sett maken til – det har aldri vært så 

mange ekstremt velstående mennesker 

som til en hver tid kan kjøpe og konsu-

mere nærmest det de har lyst på der og 

da. Vi nordmenn er en del av disse men-

neskene, og det er viktig å minne hver-

andre på at vi faktisk befinner oss på 

toppen av verdens velstandspyramide – 

vi har vunnet i lotto alle som en, det å være norsk gir oss tilgang 

til privilegier som for store deler av verdens befolkning for alltid 

vil være en uoppnåelig drøm. Og de aller fleste nordmenn har i 

tillegg svært god privatøkonomi, og kanskje ikke minst vi som er 

så heldige at vi får tilbringe noen år av vårt arbeidsliv her i 

Houston. Så hva venter vi på da? Venter vi i det hele tatt på noe 

lenger? Hvis vi har lyst på noe, skal det mye til for at vi ikke bare 

kan gå ut og kjøpe det. Så selvfølgelig er dette, at den vanligste 

reklameteksten for juleannonsene i norske aviser er: Hva skal 

du gi til den som har alt? – og så kommer de med et genialt 

forslag som f.eks. en ny drill eller lasermåler eller en fotsone-

terapidings som Drillo anbefaler eller et eller annet man jo 

egentlig ikke trenger. Fordi det du trenger har du allerede kjøpt 

deg. I det øyeblikket du finner ut at du trenger noe, så kjøper du 

det. Enkelt og greit.  

Ordet advent kommer fra det latinske ordet adventus, som betyr 

ankomst eller komme. Det betyr at det er noe som kommer, og 

som vi skal bruke tiden før jul til å vente på. Når vi ikke lenger 

venter utålmodig på gavedrysset under juletreet, hva venter vi 

Advent, ventetid og kjøpekraft. 

 
Tanker i 

tiden 

Skrevet av: Arnfinn Eng 

på da? Selvfølgelig er vi 

ikke så forflatede mate-

rialister at vi ikke vet at 

det finnes mange imma-

terielle verdier som ikke 

kan kjøpes for penger, og 

som det faktisk er vel 

verdt å vente på. Julefei-

ring og fridager med litt 

kjærkommen tid til hver-

andre, for eksempel. Gle-

den over å få være sam-

men med de du er glad i. 

Gleden over å gi og å få. Og takknemlighet for at julen bringer 

med seg et budskap om håp til akkurat deg. Julen handler jo 

ikke egentlig om maten, festen, gavene og alt vi kan kjøpe. Den 

handler om et lite barn som ble født og et lys som ble tent i ver-

dens natt. Julen handler om at verdens frelser kom til jorden, 

hverken mer eller mindre – og verdens 

frelser er også din frelser.  

Advent handler også om en annen ting 

som ikke kan kjøpes for penger. Advent 

minner oss på at det kommer en tid 

etter denne – at denne verden en dag 

skal skapes på nytt, og at alt som vi 

tross all vår velstand og kjøpekraft like-

vel må slite med, en dag skal ta slutt; 

sykdom, urettferdighet, fiendskap mel-

lom mennesker og lidelse. Advent betyr 

komme – det er julen som kommer til 

oss og bringer med seg håp både for 

denne verden og for den som kommer. 

Advent er lysets høytid, og all verdens kjøpekraft vil aldri kunne 

gi deg del i det håpet som advent gir løfte om, nettopp fordi det-

te håpet er gratis og fritt tilgjengelig for alle mennesker, enten vi 

er fattige eller rike. Alt vi kan gjøre er å tenne et lys, og i glad 

forventning ta imot det vi vet skal komme.  

 



 

Texas Nytt Nr. 4 2014  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 2014’. 

Bankkonto i Norge:  Sparebanken Pluss: 

 3000.19.93840 

Neste nummer trykkes i februar 2015. 

Kontakt kirken for annonsepriser mm. 

Vi ber om at de som endrer adresse, eller ikke lenger ser behov 

for å motta bladet, melder fra om dette til Sjømannskirken i 

Houston.  

Ansvarlig redaktør: Arnfinn Eng 
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Redaksjonskomité for Texas Nytt: Kate Hellesmark, Lars Sand-

bakk, Arnfinn  Eng og  Terje  Odden. 

Redaktør for dette nummer: Terje Odden. 

Oddbjørn Angelskår 
Diakonal medarbeider 
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: Pål Abrahamsen  

Alt for Jesu fot jeg legger  

Min salme 

Nå som det nærmer seg jul, ville det vært naturlig å velge en 

julesalme som min salme i dette nummeret. Salmen jeg har 

valgt er ikke en typisk julesalme, men en salme jeg fikk oppleve i 

en fantastisk versjon på en julekonsert i Kristiansand for noen 

år tilbake. 

Salmen har vært en del av min ungdomstid, den står i utallige 

sangbøker, og er spilt inn i mange flotte versjoner, og er nå en-

delig tatt inn, både på norsk og engelsk, i siste versjon av Salme-

boka. 

Salmen er for meg både en lovsang og en bønn. En bønn om 

hjelp til å leve nær Jesus, en bønn om hjelp til å gå i de gjerning-

er han har gjort klar for meg. Jeg føler og at det ligger et sterkt 

løfte i salmen, et løfte om at Jesus vil gå veien sammen med 

meg. 

I skrivende stund er jeg og min famille bare dager unna utreise 

til Houston. Et nytt, spennende og litt skummelt kapittel i livet 

vårt. Vi gleder oss veldig, men tanken på å forlate de hjemme og 

kaste oss ut i det ukjente store utland er og skremmende. 

Karin og jeg har helt siden vi startet prosessen med sjømanns-

kirken, vært trygge på at dette er riktig for oss. Karin sier at 

«Gud planter drømmer» og kanskje er drømmen vår om å jobbe 

for sjømannskirken en drøm plantet av Gud. Vi vet at vi ikke 

kaster oss ut i dette alene, og da tenker jeg ikke bare på våre nye 

naboer og kollegaer, men vi vet at Jesus vil stå sammen med 

oss, og hjelpe oss i vår nye tilværelse.  

Det å legge alt på Jesus kan være vanskelig, men å stole på at 

Gud har en plan med livet ditt, og si «Jesus alt mitt er ditt, jeg 

vil følge deg dit du går», kan føre til store opplevelser. Vi føler 

Pål Møll Abrahamsen kom til Houston i slutten av oktober 

sammen med familien. Se intervju på side 16. 

oss utrolig heldige for at Gud ønsker å bruke oss i Houston.  

Det er vanskelig å reise fra det trygge og kjente, men vi har valgt 

å si som i salmens siste vers «Alt for Jesu fot jeg legger Ja, jeg 

gir meg helt til Deg. Fyll meg med Din kraft og nåde, med Din 

fred velsign Du meg» og så stoler vi på at Gud vil legge alt til 

rette for oss. 

Jeg er ikke en som ofte siterer bibelvers, men her tenker jeg at 

det er riktig. Så jeg vil avslutte med Matteus, kapittel 6, vers 33. 

 «Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt 

det andre i tillegg.» 

Alt for Jesu fot jeg legger 
Alt hva jeg her kaller mitt 
Jeg vil elske, jeg vil tro Ham 
Følge Ham for hvert et skritt 
  
Jeg vil gi Deg alt 
Jeg vil gi Deg alt 
Du skal råde, kjære frelser 
Jeg vil gi Deg alt 
  
Alt for Jesu fot jeg legger 
Gjør meg Frelser helt til Din 
La meg høre Åndens stemme 
La meg kjenne Du er min 
  
Jeg vil gi Deg alt... 
 
 Alt for Jesu fot jeg legger 
Ja, jeg gir meg helt til Deg 
Fyll meg med Din kraft og nåde 
Med Din fred velsign Du meg 
  
Jeg vil gi Deg alt...  

All to Jesus I surrender, 
All to Him I freely give; 
I will ever love and trust Him, 
In His presence daily live. 
  
I surrender all, 
I surrender all. 
All to Thee, my blessed Savior, 
I surrender all. 
  
All to Jesus I surrender, 
Make me, Savior, wholly Thine; 
Let me feel Thy Holy Spirit, 
Truly know that Thou art mine. 
  
I surrender all... 
  
All to Jesus I surrender, 
Lord, I give myself to Thee; 
Fill me with Thy love and power, 
Let Thy blessing fall on me. 
  
I surrender all... 
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Før jul bakar vi på Sjømannskyrkja i Houston veldig mange 

kransekaker og tusenvis av kransekakestenger. Det er godt og 

veldig populært. Det er bare eitt problem, kva gjer vi med dei 

mange hundre eggeplommene som blir til overs? Eg har gitt 

meg sjølv ei lita utfordring, og det er å finne oppskrifter der eg 

kan bruke alle desse eggeplommene som etterkvart fylte opp 

frysen. 

Det har mellom anna blitt mange iskaker, og ei veldig god er 

denne osteiskaka som er perfekt å ha i frysen til eit passande 

høve. Heimelaga is blir ikkje alltid så mjuk og fin, men denne 

har ein veldig god konsistens. 

Og så kan du tilsetje den smaken du likar aller best. På sjø-

mannskyrkja blir det ofte rørte bær, sjokoladebitar eller krokan. 

Når eg fann ut at krokan var veldig lett å lage så vart det ein 

favoritt. 

 

Osteiskake. 

200 g Filadelfiaost 

3 eggeplommer 

2 dl sukker 

------ 

3 dl kremfløyte 

1 ts vaniljesukker (evt. vaniljeekstrakt) 

8-10 digestivekjeks (valfritt) 

 

Smør ei 24-26 cm stor paiform eller kake-

 Osteiskake med krokan 

 Fra  

Sjømanns-

kirkens 

kjøkken 

 

Skrevet av: Karianne Angelskår 

form. Knus digestivekjeksa og ha i botnen på forma. Eg lagar  

iskaka rett på fatet eg skal servere den på og set derfor ringen 

rett på fatet. 

Pisk saman ost, eggeplommer og sukker. 

Visp kremfløyten stiv saman med vaniljesukkeret. 

Bland forsiktig saman osteblandinga med kremen. 

Tilsett krokan eller anna smak du vil ha i kremen. 

Hell forsiktig over kjeksa. 

Strø krokan på toppen. 

Sett den i frysen i minst 8-10 timar. 

 

Krokan. 

200 g sukker 

100 g mandlar 

Smelt sukkeret til karamell på middels sterk varme i ei panne 

med tjukk bunn.                

NB, vær forsiktig då dette er veldig varmt. 

Når du har ein lysebrun karamell og alt sukkeret er løyst opp 

tilset du mandlane og rører godt rundt. 

Ha blandinga over på eit bakepapir på kjøkkenbenken og 

lat det stå og stivne, ca. 15-20 minutt. 

Fin- eller grovhakk mandlane for å få krokan og tilsett 

isen. Krokan smaker godt i alle former, både på og i isen. 

Nyt denne  som dessert etter julemiddagen eller til kaffi-

en når det kjem gjestar på overraskande besøk. 

Lykke til! 
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Det er julaften i Sjømannskirken i Pasadena, og glade og fest-

stemte nordmenn sitter benket sammen i en kirke fylt til ran-

den. Preken er blitt holdt, jule-evangeliet høytidelig lest opp og 

vi har sunget oss gjennom kjente og kjære julesanger. Avslut-

ningsvis og tradisjonen tro synger vi «Deilig er jorden»- den 

vakreste av dem alle. I takt med musikken kan man kjenne 

klumpen i halsen vokse slik den alltid gjør på en julaften. Det 

blir store følelser i sving på en slik dag- langt borte fra nær 

familie og venner i Norge, og samtidig så fredfullt og  høytids-

stemt å være tilstede i kirken. Idet andre vers tar fatt, høres 

plutselig lyden av en stemme som går tostemt med resten av 

den syngende forsamling og det er som om alle himmelens 

sluser åpner seg. En så ufattelig ren og klar tone fyller kirke-

rommet og et sted inni oss selv brister det nå. Og den nesten 

overjordiske stemmeprakten fortsetter, gjennom de fagre, ri-

ker på jorden, går vi til paradis med sang. En hel forsamling 

sitter beveget tilbake av sopranen Marianne Skjerping Kroken. 

Haugesund, tuba og studier 

Hun ble født i Haugesund i året 1966 i bygda Førde som hadde 

knappe 250 innbyggere. Vokste opp med mor og far og en yngre 

søster. Musikk-interessen kom inn med morsmelka, for hele 

familien var engasjert i korps og musikk. Far var dirigent og 

mor formann og 17. mai var et heseblesende skue der alle skulle 

spille seg gjennom dagen med skinnende instrumenter og ny-

strøkne uniformer. Den åtteårige Marianne måtte få bundet fast 

sin tuba på kroppen. Den var nesten større enn henne selv. Men 

spille det skulle hun! 

Etter å ha drevet med store tubaer i en 10-årsperiode, begynte 

hun etter hvert med å ta sangtimer, selv om hun på det tids-

punktet ikke syntes det var spesielt gøy. Det var først da hun 

begynte på musikk-

gymnaset i Hauge-

sund og hadde nesten 

en og en halv times 

reisevei hver dag, at 

sanginteressen skjøt 

fart og sang ble hen-

nes nye hovedinstru-

ment.  

Ferden gikk så videre 

til Toneheim Musikk 

& Folkehøyskole, og 

der gjorde hun det så 

godt på sin opptaks-

prøve at hun bestem-

te seg for at dette ville 

hun drive videre.  

Marianne forteller 

ivrig om videre stu-

Sopran i særklasse 

 

Hovedsak 
Skrevet av: Kate Hellesmark 

dier i Trondheim i fem år der mellomfag i musikk og 

CAND.MAG i historie og psykologi ble gjennomført.  

«Trondheim er bare helt nydelig», slår hun fast. «Og Nidaros-

domen så vakker. Jeg var så heldig å synge i Trondheims kam-

merkor og var solist i Nidarosdomen.» Det skinner i øynene 

hennes når hun mimrer seg tilbake, og det ravnsvarte og lange 

håret hennes danser i takt med kroppsspråket som taler sin 

tydelige sak om byen og oppholdet der.  

«Men jeg ville enda mer, så jeg fortsatte min utdannelse på 

Stavanger-konservatoriet i enda fire år med hovedvekt på sang i 

tillegg til andre fag. Dette førte til at jeg fikk min første rikskon-

sert og debutstøtte. Og det ble prøvesynging i aulaen Oslo foran 

en jury. To sangere fikk dra på Norges-turne og deriblant var 

jeg. 1997 ble året der jeg var med på Festspillene i Bergen og på 

rikskanalen NRK var jeg «Ukas Artist».» 

Positiv energi, USA og karriere 

Jeg klarer knapt å følge med henne i pennen, for så fort går det 

når hun snakker. Og så mye har hun gjort. Og så mye energi har 

denne dama at jeg skjønner at hun ikke går mye på tomgang.  

«Nei, jeg har alltid hatt mange baller i lufta», ler hun. «Du kan 

si at jeg har gått på femte gir i lang tid. Det var først da vi flyttet 

til Houston i 2007 at jeg giret ned til første gir. Men det var ikke 

så verst det heller da, selv om jeg liker å være aktiv.» 

Hele 10 år tok det ektefelle Asbjørn å overtale sin kjære til å 

flytte over Atlanteren, og det angrer hun ikke på et øyeblikk. 

Hun gav prosjektet hans to år og fikk permisjon fra Universite-

tet i Stavanger, der hun hadde arbeidet som prosjektleder for 

operaoppsetninger og vært sangpedagog i nærmere 10 år, og 

den aktive rollen for Kulturskolen i oljebyen måtte også legges 

på vent. Men to år ble til mer og nå ser hun for seg en fremtid i 

Houston. Familien stortrives i Woodlands, der de har hatt sitt 

hovedsete i sju år allerede. 

Marianne kunne ha tatt steget helt ut i verdenstoppen, for hun 

var på god vei. «Men å være på topp i dette yrket over lang tid 

krever så uendelig mye», sier hun bestemt. «Det er hundrevis av 

reisedøgn hvert eneste år, det er nitidige øvinger – opptil 4-5 

timer hver dag. Det er forpliktelser og et litt sært kunstnerliv 

der du tilbringer mye tid alene. Du forsaker så mye at du kom-

mer til spørsmålet om det egentlig er verdt det.» Hun dveler litt 

over sine egne betraktninger, og valget var forståelig nok veldig 

vanskelig og et toegget sverd når talentet var så stort som hen-

nes. 

Viktige veivalg 

«Men vet du – jeg er så glad for valgene jeg tok, og selv om jeg 

ble mamma ganske så sent i livet, så ble jeg det virkelig da av-

gjørelsen var tatt om å stifte familie. Og jeg har vært så privile-

gert at jeg har fått lov til å være mye hjemme med barna også. 
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Det setter jeg stor pris på», forteller hun åpenhjertig og tenker 

på kollegaer som har tatt andre veivalg enn henne og der bare 

musikken har fått plass. Men vi gjør alle prioriteringer vi selv 

mener er riktige i vår egen situasjon, bedyrer hun meg og ser 

med ett litt tankefull ut. «Og vi får dessverre ikke i pose og 

sekk.» 

Barna hennes heter Magnus og Norah og eplene faller ikke så 

langt fra stammen. De synger begge i kor på Woodlands Middle 

School. «Men du må få med deg at jeg presser ikke på dem mu-

sikken. Dette er deres egne valg altså!» Hun forlanger regelrett 

å bli trodd på. Og jeg tror på henne når hun forteller om dem og 

deres lidenskap for både teater og musikk, men også idrett. 

«Norah er en meget habil terreng-løper,» forteller hun meg, 

«mens Magnus kanskje er den av barna som har sangen aller 

nærmest.» 

Woodlands skoler 

I tillegg til å legge ned mangfoldige timers arbeidsinnsats på 

ungenes respektive skoler, er hun også engasjert i både barne-

koret og voksenkoret i Sjømannskirkens regi, hun sitter i styre-

ne for Snorre og Stavanger Sister City. Og nå har hun 12 studen-

ter hun underviser fast på Woodlands High School også. Det er 

full stilling for henne bare det, og hun kan vise til gode resulta-

ter allerede. Hennes ene sopran vant førstepremie forleden i 

hard konkurranse med andre skoler, og det er jo kjempemoro, 

syns hun. «Jeg har et tips for de unge og lovende studentene 

mine — og det er at du aldri må gi opp! Ha troen på deg selv og 

en eller annen gang vil det bli din tur. Men det må først hardt 

arbeid til!» 

Hun vet hva hun snakker om. Hun vet at stemmen er et arbeids-

redskap som må øves opp. En muskel som må trenes slik det 

gjøres i idrettsverdenen og repetisjoner må gjentas til det kjed-

sommelige. Det er lett å gi opp og gå lei. Og dagens unge har 

nok en tendens til å gi opp litt fortere enn min egen generasjon, 

syns hun nok. Hun mener barn kan nyte godt av å bli presset litt 

lengre enn sin egen komfortsone. «Det er tilfredsstillende å nå 

sine egne mål,» slår hun fast og legger til: «Det gir en slags 

trygghet for oss som individer». 

Karriere og forbilder 

Jeg ber henne fortelle om de aller største høyder av sin egen 

karriere og om hennes 

aller største forbilder. 

Det blir nevnt Fartein 

Valen og det meste av 

hans vokalarbeid har 

hun sunget fra. Kiri de 

Kanara, Maria Kallas 

og Pavarotti er favorit-

ter og Jo Ann Suther-

land har hun truffet i 

Brussel. Viggo Petter-

sen er nok den perso-

nen som har betydd 

mest for henne musi-

kalsk og har vært hen-

nes mentor i alle år. 

«Som frilans-musiker 

har jeg nok vært med 

på det meste,» sier 

hun. «Det har vært et 

eventyr i mange år!» 

Musikken er hennes 

alt. Hennes hobby, 

hennes levebrød, hennes lidenskap. Uten musikk ville hun ikke 

eksistert. Asbjørn er en god 

støttespiller og også veldig 

musikalsk, men han er mer 

tilhenger av jazz. Det går lik-

som mer i klassisk musikk for 

henne da naturlig nok, men 

hun lytter til andre stilarter 

også. 

I vårt hus er det lyd bestan-

dig, ler hun. “Men nå skal jeg 

fortelle deg noe,» hvisker hun 

hemmelighetsfullt til meg.  

«Det er faktisk forbudt å nyn-

ne eller synge under midda-

gen hjemme hos oss. Vi må ha 

det helt stille av og til, ellers 

så blir det altfor mye lyd i 

familien. Musikk er jo språket 

vårt nesten hele døgnet!» 

Marianne er et sosialt vesen 

som setter av mye tid til fami-

lie og venner. Som liker å  

engasjere seg. Som liker å 

Marianne «in action» - som dirigent 

for julekoret på kirka 

Marianne med datteren Norah 
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lage mat og som også kan like hagearbeid bare slangene i Wood-

lands kan holde seg unna henne. Som liker å invitere venner og 

kjente på festmiddag og som holder åpent hus for gudstjeneste 

et par ganger i året i huset sitt. Hun har vanskelig for å bruke 

ordet NEI, for det er så mye lettere å si JA. Men noen ganger 

 

Hovedsak 

sier andre NEI for henne, for det ikke er nok timer i døgnet. Ei 

heller for henne, selv om hun kan kjenne på adrenalinet som 

bruser vilt under press og gleden ved å være travel. 

Lykke og adrenalin 

Det kommer vel fra glansdagene da hun opplevde disse adrena-

lin-kickene da hun entret scenen. Med seg selv og stemmen. 

Nitidige øvingstimer med tekst og musikk ble formidlet med 

en innlevelse som bare ble bedre og bedre etter hvert som 

hun ble eldre og gikk gjennom sin egen modningsprosess. 

«Hvem kan vel synge og formidle om kjærlighet på en trover-

dig måte om du ikke ha vært der selv?» spør hun. Foran hver 

forestilling var hun mektig nervøs, men med god hjelp fra en 

professor lærte hun seg en metode slik at hun taklet nervene. 

Det handler om ritualer og memorisere mye tekst utenat. Det 

handler om positiv energi og positiv tenking. 

Så var det om å gjøre å komme seg ned på jorden når teppet 

gikk ned og applausen runget gjennom salen. Da følte man 

blodet bruse som den villeste fjell-bekk, og for et øyeblikk var 

man fylt av stor lykke.  

«Men lykke er også å komme til gården vår i Luster i Sogn», 

forteller hun. «Hver sommer tilbringer vi 6-8 uker der. Og å 

vite at alle er friske og raske og har det bra. Med en Jo Nesbø 

krim-bok på nattbordet, ja da er livet helt fullkomment.»  

For Marianne ligger veien åpen. Det er hennes gudsbegavede 

natur og innstilling til livet. Hun har et ønske om å drive på 

med det hun elsker mest av alt på denne jord, i alle dagene 

som kommer og går. At familien hennes har det overmåtelig 

bra og at hun klarer å følge opp venner på best mulige måte. 

«Yrket mitt kan heldigvis brukes overalt» sier hun. «Musikk 

er jo et internasjonalt språk, så når ungene flytter ut står man 

jo fritt til å velge hvor man vil bo videre. Og som frilanser er 

man jo svært fleksibel». 

Sopranen vår i særklasse vil du ganske sikkert oppleve et eller 

annet sted her i Houston.  Hun er ofte engasjert i arrange-

ment av ulike slag – om det er under representasjon i Gene-

ralkonsulatets regi eller under 17-mai feiringa på Sjømanns-

kirken. Hun synger, så det føles overveldende og mektig og 

rørende og vakkert. Alt på en gang. Det er noe med troverdig-

heten og hennes unike formidlingsevne som rører innerst i 

sjelen på oss tilhørere, og som setter oss på en følelsesmessig 

prøve. Det føles så deilig som jorden. 

Og applausen vil ingen ende ta for henne, selv om scenen er 

blitt litt mindre enn den en gang var. Publikummet litt færre, 

men den store stemmen til en høyreist, stolt og markant per-

sonlighet består.  

Hun er vår egen Pavarotti og Edit Piaf. 

Og hun angrer intet! Marianne som solist under NACCs julelunsj 
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smak, men den er ikke veldig fram-

tredende. Syrligheten vil variere fra 

sted til sted og med årstiden, og de 

fleste etiopiere lager sin egen injera. 

En annen lokal spesialitet er «tej», et 

mjødlignende produkt som er laget 

av honning, vann og gesho (en humle

-lignende urt). Dette er også noe som 

mange lager selv, og ifølge vår kelner 

denne kvelden, lager også Blue Nile 

sin egen tej.  

Menyen er rikholdig, og har et godt utvalg i fisk, kylling, lam og 

okse. Mange retter er laget som en stuing som er lett å spise 

med injera. Vi prøvde en kombinasjonsrett med salat, kokt kål, 

lam, kylling og okse. Krydderet er tilpasset amerikanske ganer, 

men du kan be om å få det sterkere 

hvis du ønsker. For oss var standard 

krydder akkurat passe, nok til å rive 

litt i smaksløkene, men ikke nok til å 

bedøve dem fullstendig. Dessertme-

nyen er beskjeden, bare en rett er 

listet, men hovedrettene er mer enn 

store nok, så vi savnet ikke desser-

ten.  

Konklusjonen var at Blue Nile er et 

interessant sted å prøve hvis du har 

lyst på noe nytt, som ikke ligner noe 

annet du har spist tidligere. Betje-

ningen er hyggelig og pliktoppfyll-

ende, og var raske med drikke, mat-

bestilling og rydding av bordet etter-

på. Til slutt; en personlig 

grunn til å besøke akkurat 

Blue Nile, er at jeg i skriven-

de stund er i ferd med å pak-

ke kofferten for å dra til 

Etiopia for å besøke Kari og 

Asle Aarsland. Mange kjen-

ner Kari og Asle fra deres tid 

i Houston, og jeg vil skrive 

mer om besøket i neste 

nummer av Texas Nytt. 

Blue Nile  

Ut å spise 
Skrevet av: Terje Odden 

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. 

Houston har et mangfold av restauranter, både når det gjelder 

utvalg, pris, kvalitet og variasjon. De aller fleste av verdens 

kjøkken er representert i Houston, og denne gang ønsket vi å 

prøve en etiopisk variant. Det finnes flere etiopiske restauranter 

i Houston, men ifølge lokal-

kjente, er Blue Nile den 

som er mest autentisk. Den 

ligger veldig anonymt i en 

stripmall på Richmond, 

mellom Fondren og South 

Gessner, og det er veldig 

lett å overse den hvis du 

ikke vet hva du leter etter. 

Likevel synes det som 

mange har oppdaget denne 

oasen, og de to gangene jeg 

har vært der, har det vært 

flere fylte bord enn ledige. 

Når du kommer inn i loka-

let er det smakfullt men 

enkelt dekorert, og en bar 

er sentralt plassert midt i rommet. Restauranten er ikke stor, 

det er nok ikke plass til mer enn 60-70 gjester, men det gjør 

også at den føles mer intim. Selv de som ikke har vært i Etiopia, 

vil nok føle at har prøvd å ta vare på lokale tradisjoner og skik-

ker. Før du får maten, kommer de rundt med vann og vaskefat 

så du får vasket hendene. Det ligger ikke bestikk på bordet, og 

alle rettene serveres med «injera», som er en lokal spesialitet. 

Det er en mellomting mellom en lefse og en pannekake, og du 

river av biter av den og tar maten med. Injera er laget av en 

kornsort som heter 

teff, og melet blir 

blandet med vann og 

satt til side til det be-

gynner å gjære. Deret-

ter stekes det som en 

pannekake, men bare 

på den ene siden. På 

grunn av gjæringen 

har den en syrlig 
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Kari med tangentene 
Pianokrakken i kirken har vært forbeholdt en helt spesiell ung 

dame. De fleste søndager i året har hun hentet frem de vakres-

te toner for oss og under kyndig veiledning fra henne, har både 

barnekor og voksenkor blitt hjulpet frem i den musikalske 

jungelen. Hun ble født i Fredrikstad på det tidlige 80-tallet i en 

familie på seks og hun har vært ansatt i Sjømannskirken i Pa-

sadena i mange år. Den alltid smilende og vennlige Kari Øde-

lund Danielsen er vår gjest i dag.  

Litt gærn 

«Jeg er mer gærn enn folk tror», ler hun mot meg sånn innled-

ningsvis. «Jeg har hoppet i fallskjerm i Brasil og har uttalt meg 

om norske juletradisjoner på spansk tv etter å ha vært på besøk 

i landet i knappe en måned og 

med spansk-kunnskaper deretter. 

Det er jo litt sprøtt, vel?» 

Det forbauser meg kanskje litt, 

sånn i startfasen av intervjuet, 

men etter hvert som samtalen vår 

skrider fram, skjønner jeg at den-

ne dama har mange skjulte talen-

ter. Hun smiler og ler og prater 

med de fleste. Er lun og behagelig 

å være rundt. Men en tøff og 

uredd sådan viser det seg. 

«Joda, jeg er blitt preget av å ha 

tre brødre rundt meg i min barn-

dom. Det har nok vært til stor 

nytte under mitt opphold her i 

Houston. Sjømannskirken er kir-

ken som møter folk for det de er, 

uansett hvilket miljø de befinner 

seg i, og ikke nødvendigvis for hva 

de tror på. Havnearbeidet har 

blant annet vært en veldig hygge-

lig oppgave for meg, og selv om 

tonen ofte er direkte og røff i dette 

miljøet, er den av hel ved. Der 

føler jeg meg hjemme, fritt for all verdens krims og krams og 

underliggende hensikter». 

Musikken 

I hele fem år nå har hun gledet sitt trofaste publikum på Sjø-

mannskirken med vakker sang og musikk. Musikkansvarlig fra 

første stund, selv om stillingen nok har endret seg litt underveis, 

hevder hun. I tillegg til både musikk og havnearbeidet, har hun 

også hatt ansvaret for mye av barne- og ungdomsarbeidet. 

«Dette er noe av det jeg liker aller mest», sier hun i en overbevi-

sende tone. «Barn og ungdom er så åpne og tillitsfulle. Jeg har 

vært så heldig å få være en del av livene deres, og det har vært 

utrolig givende arbeid. Også hjemme-besøkene til syke og eldre 

har vært noe av det jeg har satt stor pris på. Jeg er jo egentlig 

utdannet sykepleier», sier hun vennlig og da stusser jeg litt.  

«Er du ikke musikk-utdannet da?» spør jeg en smule overrasket 

over den nye informasjonen. «Nei, det er jeg nok ikke», ler hun. 

«Jeg har jobbet en del som frivillig innen musikken i kirkesam-

funnet da jeg bodde i Norge, men utdannelsen min er i en an-

nen retning. I tillegg til utdannelsen som sykepleier har jeg 

mastergrad i HR (personal/administrasjon) fra et Universitet i 

Australia. Og så har jeg jobbet i Forsvaret. Som sykepleier da. 

Og det er det nærmeste du kommer sjømannslivet. Såpass kan 

jeg si!» Og det er tydelig at dette står hennes hjerte nær.  

Verdens beste kollegaer og de 

store høyder 

«Men forresten du» – smetter Kari 

inn, mens blekket spruter av pennen 

min — «Jeg var ingen stor sykepleier. 

Jeg tok med meg jobben hjem og 

drømte om pasientene på godt og 

vondt. Jeg hadde store problemer 

med å koble meg av og turnus-

arbeidet var ikke helt meg. Til tider 

kan man selvfølgelig oppleve den 

samme intimiteten og intensiteten i 

arbeidet på Sjømannskirken, og jeg 

har drømt drømmer her også. Men 

allikevel har jeg taklet dette arbeidet 

mye bedre og jeg har i tillegg hatt 

verdens beste kollegaer.»  

Hun tar en pause og ser ut i luften, 

som om hun leter etter de riktige 

ordene. «Vi lever så tett på hverandre 

der nede på kirken. Vi blir en slags 

familie som støtter oss på hverandre. 

Boblen vår er veldig hyggelig selv om 

man trenger å se stort på ting til ti-

der. Jeg kommer til å savne dem alle 

veldig mye!» 

Sier Kari. Som har sine absolutte høydepunkt i arbeidet for Sjø-

mannskirken. Som da hun dirigerte sin første «Ja, vi elsker» på 

17. mai. Som fikk synge for kronprinsparet under deres besøk i 

Houston. Som har handlet barneklær på bestilling i Houstons 

shopping-jungel for en sjømann som akkurat var blitt stolt bes-

tefar. Som har oversatt kjærlighetsbrev fra engelsk til norsk slik 

at en ung, norsk jente nettopp skulle få det brevet i posten av en 

forelsket amerikaner som ikke kunne språket vårt. 

«Det er varierte oppgaver vi har», forteller Kari og smiler sitt 

lune smil.  

 

Portrett 
Skrevet av: Kate Hellesmark 
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da, Kari,» forsøker jeg meg. Nei, hun ser ikke overbevist ut over 

det  argumentet heller. 

«Men få med at jeg elsket å være på Monster Jam-

arrangementet på Reliant Stadium der de store truckene fyres 

opp så man må holde seg for ørene. Tenk at de hopper på take-

ne til hverandres biler», ler hun. 

Igjen så blir jeg kjent med en ny Kari. En som er litt annerledes 

enn jeg trodde. En feminin, men svært robust jente. En som 

våger å si ifra og som tør å kommentere og representere noe. 

Selv om hun selv mener at hun kunne nok ha vært enda tøffere 

på det området opp gjennom disse årene i Houston. En musi-

kalsk solstråle vet vi hun er og med et medfødt musikk-talent 

som har gjort besøkene på kirken for oss nordmenn så mye ri-

kere. For hun har mye å gi. Og hun tar sjelden. Og hun har et 

velsignet godt humør. 

Hun betror meg at hun vil savne alle de hyggelige menneskene 

hun har møtt opp gjennom årene og det kollegiale samholdet. 

Og berømmer folk som hele tiden tar imot nye ansatte på kir-

ken. «Det er helt enestående og veldig viktig i arbeidet vi gjør 

for Sjømannskirken», fastslår hun.  

På vegne av veldig mange kan jeg med sikkerhet slå fast at det 

er mange der ute som vil savne Kari og tangentene på søndage-

ne og ellers i året.  Den hyggelige praten og hennes evne til å 

engasjere seg i alle de som trør inn over dørstokken i Young 

Street.  

Men det er godt å vite at hun fortsatt blir å se i bybildet en god 

stund fremover. 

På gjensyn da, Kari og lykke til videre!  

 

Portrett 

Kjærligheten og ny jobb 

En fugl har hvisket meg i øret at det er flere som er forelsket om 

dagen, og jeg benytter anledningen til å starte mitt lille kryssfor-

hør. Om Enrique som er Karis utkårede og som får henne til å 

søke visum og bli i landet og Houston etter at visum og jobben 

for Sjømannskirken er ferdig. «Det er et stort og viktig valg,» 

medgir hun. «Man gir jo opp litt av sin egen tilhørighet til mo-

derlandet og familien der. Men nå har jeg altså valgt å bli i USA 

og har fått meg ny jobb i Secure NOK. Der blir jeg ikke musikk-

ansvarlig altså,» ler hun. «Men det er helt andre arbeidsoppga-

ver som gjelder heretter. Det blir nok fint det også å jobbe med 

fremadstormende og unge grundere.» 

«Jammen, når gifter du deg da?» maser jeg på mitt intervjuob-

jekt denne ettermiddagen. Så parerer hun så elegant som bare 

en politiker kan, og svarer på en så finurlig måte at jeg glemmer 

helt hva jeg egentlig spurte om. Hun forteller videre om vanske-

lighetene med å ta Enrique med seg hjem til Norge og bosette 

seg der, selv om han setter stor pris på hjemlandet hennes. Han 

har allerede vært der på besøk en gang og hilst på familien hen-

nes.  

Men noen dato for giftermålet får jeg altså ikke ut av henne. 

Men jeg skjønner av måten hun snakker om Enrique på, at vi 

her snakker om tro, håp og kjærlighet. Og igjen så er størst av 

alt kjærligheten.  

På gjensyn, kjære Kari 

Det har vært holdt en velfortjent og flott avskjeds-gudstjeneste 

for Kari som liker å ha mange baller i lufta. Hun som liker å 

møte nye folk og som innimellom trenger å systematisere seg 

selv, ifølge eget sitat. For litt distre 

mener hun selv at hun er. Hun er 

visst en person som tar ting litt for 

personlig og som strever med å gjø-

re alle til lags til enhver tid. Husmor

-emne? Nei, i hvert fall ikke det! 

Heller en rastløs sjel som interesse-

rer seg for musikk og kultur og ar-

rangementer av ulike slag. Hun  har 

vært på både college-fotball, basket-

ball-kamper og konserter med kjen-

te artister som Shakira, Santana og 

Ricky Martin under sitt opphold i 

Houston. 

«Du, han Ricky Martin var skuffen-

de», sier Kari plutselig. «Det var det 

virkelig. Altfor mye politikk og lite 

karisma.» «Men han er jo fin å se på 
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Glimt fra Kirkeboken 

 
Glimt fra  

Kirkeboken 

Viggo Magnus Huste ble døpt i Sjø-

mannskirken i Houston, søndag 26. 

oktober 2014. Fra venstre: Morgan 

Wood, Stian Huste, Annika Huste, 

Ken Huste og Tenley Huste. 

Tor Erling Hansen og Lene Annie 

Haavet ble viet i Sjømannskirken i 

Houston 5. november 2014. 

Elise Høyaas Stangeland 

ble døpt i Sjømannskirken i 

Houston, søndag 26. okto-

ber 2014.  Fra venstre bak-

re rekke: Dag Kristoffersen, 

Kjetil Stangeland, Sigurd Serbuend, Torunn Kristoffersen, Marte Stangeland (med dåps-

barnet) og Susan Strelkow. Foran står barna Aleksander og William Stangeland.  

Louis Oscar Haukali 

Goodwin ble døpt i Sjø-

mannskirken i Houston, 

søndag 26. oktober 2014.  

Fra venstre: Ottis 

Goodwin, Grace Goodwin 

og Stine Haukali Nielsen 

(med dåpsbarnet). 

Stor stas med vind og store bølger når vi dramatiserer fortel-

lingen om da Jesus stiller stormen. 
Stolte 4- og 6 åringer har mottatt Min kirkebok. 

Utdeling av 4- og 6-årsbok 
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150-årsjubileum 

 

Siden sist 
Skrevet av: Arnfinn Eng 

Onsdagsforum 24. sept: Merete Kate hadde kurs i hvordan 

man lager den perfekte makronen, til stor glede for de frem-

møtte.  

Sjømannskirkens 150-års jubileum ble markert den 7. sept. med fami-

liegudstjeneste og stor bursdagsfest, til glede for både store og små! 

Småplukk 

Barna følger godt med på samlingsstunden på Etter 

skoletid i Katy 9. september. 
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Den 21. september ble det holdt avskjeds-

gudstjenesten med musikkansvarlig Kari 

Ødelund Danielsen, som sluttet etter fem 

år i stillingen.  

Årets Texas - dag 12. 

oktober ble en stor 

suksess med godt vær, 

god mat, mange gøye 

aktiviteter for store og 

små, og ikke minst ca. 

250 glade og fornøyde 

mennesker som kom 

innom kirka. Takk for 

alle frivillige som var 

med og bidrog til at 

dagen ble en fest! 

Alle mellom 10 og 13 år var 

invitert  på Lys-våken-

overnatting på kirka 11.-12. 

oktober. En glad gjeng benyttet 

seg av tilbudet, og vi avsluttet 

helga med å synge på familie-

gudstjenesten på Texas- dagen.  

Skrevet av: Arnfinn Eng 

Småplukk 

Konfirmantene 2014- 15 ble presentert på gudstjenesten 12. oktober, på selve 

Texas- dagen.  

Texas-dag  

 

Siden sist 



 

Texas Nytt Nr. 4 2014  15  

Julemarked 

 

Siden sist 
Skrevet av: Arnfinn Eng 

Tusen takk til 130 frivillige som har gjort en fantastisk innsats både før og under jule-

markedet! Uten dere ville det aldri blitt noe julemarked på Sjømannskirken! Og utrolig 

nok – i år ble det ny salgsrekord igjen med over $130 000 i omsetning! Dere er med på å 

virkeliggjøre Sjømannskirkens visjon: å gi mennesker mot til tro, håp og engasjement. 

Vi i Texas Nytt ønsker alle frivillige medarbeidere en god og velsignet adventstid! 
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Pål (34) og Karin (28) Møll Abrahamsen har nettopp landet i 

Houston, og er klare for innsats her på Sjømannskirken i 

Houston! Pål er fra Kristiansand, og Karin fra Mandal, og 

sammen har de Henerikke på fire år. Pål vil delta i trosopplæ-

ringsarbeidet i menigheten, i tillegg til å ha det musikalske 

ansvaret. Karin vil gå inn i en deltidsstilling knyttet til barne- 

og ungdomsarbeidet, samt båtbesøk. Og de gleder seg skikkelig 

til å komme i gang og bli kjent med dere alle! 

- Det var utrolig gøy å få være med på Etter skoletid i Katy i går, 

sier Pål. Det er i slike settinger jeg trives best – å få jobbe med 

barn og unge, være kreativ og skape liv og røre. Og så er det 

kjempegøy å få jobbe med barn og musikk. Karin er enig – her 

er hun i sitt ess. Og med mange års erfaring med barnekor fikk 

hun også prøvd seg på å lære barna i Katy en ny sang i går. – 

Det er fantastisk når man får så god respons fra barna, jeg gle-

der meg til dette og til å bli kjent med alle de flotte barna og 

foreldrene som er her i Houston! 

Pål og Karin har mange års erfaring fra barne- og ungdomsar-

beid hjemme i Norge. Pål kommer rett fra stillingen som ung-

domsarbeider i Søgne menighet, hvor han har drevet med kon-

firmant- og trosopplæringsarbeid, i tillegg til menighetens ung-

domsarbeid. Han har spilt piano siden han var liten, og har også 

studert musikk ved Universitetet i Agder. Han brenner spesielt 

for gospel og lovsangsmusikk, og har dirigert Ten Sing i mange 

år. I tillegg har han og Karin sammen drevet både barnekor og 

familiekor i hjemmemenigheten Voie.  

Karin har bakgrunn fra Bibelskolen i Grimstad, hvor hun tok 

musikk og formidling og  TT- linja (Til Tjeneste), med praksis i 

Randesund menighet. Hun har vært ungdomsrådgiver for bis-

kopen i Agder i mange år, og er spesielt stolt av at det var ung-

domsrådet i Agder som tok initiativet til at det ble laget en ny 

salmebok i Den norske kirke. Hun elsker å jobbe med barn og 

musikk, og «tar 

han helt ut» når 

hun dirigerer bar-

nekor. Hun drøm-

mer om å få i gang 

barnekoret igjen 

her i Houston, og 

håper det er 

mange barn her 

som har lyst å 

være med og 

synge. Og så gle-

der hun seg skik-

kelig til å besøke 

de norske sjøfolka 

som kommer med 

båter inn til Hous-

ton og Galveston. 

– Tenk å få være 

med på noe så 

meningsfylt og 

gøy, og så er det til 

og med jobben 

min! sier hun med 

et smil. Karin er i 

tillegg glad i å 

arrangere og organisere, noe som vil komme godt med på kirka. 

– Jeg elsker å være ute blant folk, prate, være sosial – det gir 

meg energi!  

- Det er et eventyr å få lov å til å bo og jobbe i Houston noen år, 

vi har alltid drømt om å få jobbe i Sjømannskirken, og dette er 

en unik mulighet for oss som familie, sier Pål. – Den største 

utfordringen for oss tror jeg blir å sette grenser. Vår erfaring er 

at det er krevende å balansere arbeid og fritid når man jobber i 

kirka, og det blir ikke lettere når man også bor på jobben og det 

er så mye flott arbeid å være med på. - Og hvis vi skal si noe om 

hva vi gleder oss mest til, så er det å bli kjent med alle nordmen-

nene som bor her i Houston. Jeg gleder meg spesielt til å bli 

kjent med konfirmantene, sier Pål.  

Ta godt i mot våre nye medarbeidere! Og er det noen som er 

glade i sang og musikk, så vil det helt sikkert bli muligheter 

fremover til å være med på både barnekor og voksenkor. Vi gle-

der oss til å se hva som kan skje på musikkfronten fremover! 

Klar for Houston!  

Info 
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Advent og jul på Sjømannskirken  
 

Info 
Skrevet av: Arnfinn Eng 

 

 

2. søndag i advent 7. desember kl 13  Familiegudstjeneste og juleverksted i Living Word 

Lutheran Church, Katy  

 kl 11 Dansk adventsgudstjeneste på Sjømannskirken 

 kl 16  SWEA arrangerer Luciafeiring på Sjømannskirken 

 

3. søndag i advent 14. desember kl 16 Vi synger julen inn med kirkens kor og musikere 

  

4. søndag i advent 21. desember kl 10-16 Åpen kirke. Det blir ingen gudstjeneste kl 11     

denne dagen.  

 

Julaften 24. desember  kl 12  Julaften gudstjeneste 

 kl 14  Julaften gudstjeneste   

 kl 17  Julefeiring på Sjømannskirken  NB! påmelding til 

kirken 281 998 8366 eller                                              

houston@sjomannskirken.no  

 

Juledag 25. desember  kl 11 Høytidsgudstjeneste  

 

Søndag 28. desember kl 11 Romjulsgudstjeneste og Juletrefest. Det blir kirke-

lunsj etter gudstjenesten, gang rundt juletreet og 

julenissen kommer med godteposer til barna.  

 

Kirken holder stengt 26. desember og 29. desember – 2. januar,  

men er åpen som vanlig lørdag 27. desember og lørdag 3. januar kl 10- 16,  

og søndag 4. januar kl 10- 16 med gudstjeneste kl 11.  
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Odfjell—Hundre år til havs og på land  

Bedrift 
Skrevet av: Lars Sandbakk 

Utsikten over sørøst-Texas kunne ikke ha vært bedre!  Arnfinn 

og jeg har blitt invitert inn på det romslige hjørnekontoret til 

Jakob Sørhus, vice president Odfjell USA Inc. Her er det pano-

ramavinduer ut mot Ellington airfield og jagerflyene som tra-

fikkerer den travle flystripen.  Selve bygget ligger på Space 

Center Blvd.  Astronautene trener i bassenget på bakkenivå. 

Fra sjette etasje kan vi skue skyskraperne i nord.  Vi lurer fak-

tisk på om vi har kommet rett sted.  Alt er jo så annerledes enn 

det vi forbinder med utgangspunktet for denne hundreårige 

bedriften.   

Odfjell ble stiftet i 1914 av 

brødrene Fredrik, Abraham og 

Andreas Odfjell fra Bergen, 

sønner av sjøkapteinen Bernt 

Daniel Olsen. Familien hadde 

god innsikt i skipsmiljøet som 

allerede hadde fått en kraftig 

oppsving i Norge siden 1870-

tallet.  «Shipping belongs to 

the 3rd world» har det siden 

vært sagt om bransjen, og på 

denne tiden var Norge på 

mange måter et utviklingsland.  

Våre beste ressurser var kunnskap om havet og hva det krever 

av skip og mannskap.  Norge ble en sjøfartsnasjon, ikke bare i 

lokale og europeiske farvann som vi har behersket siden viking-

tiden, men overalt hvor fartøy flyte kan.  Mellom bakkar og berg 

var det flust med havner og skipsverft, og norske menn seilte ut 

som matroser, styrmenn og kapteiner.  Kvinnene ble hjemme, 

fikk stemmerett allerede i 1913 og bygde landet. 

Sørhus forsikrer oss om at vi også kan se hele skipskanalen inn 

til Houston fra motsatt side av bygget.  Til daglig har de imidler-

tid nok med å følge med på resten av verden. Med oss for anled-

ningen er også Bjørn Hammer, som jobber som befrakter fra det 

travle kontorlandskapet rundt oss.  Houston er det største kon-

toret som Odfjell har utenfor hovedbasen i Bergen. Her styres 

virksomheten i Canada, USA og Mexico, men det er kontinuerlig 

kontakt med resten av planeten.  Odfjell eier eller styrer 80 far-

tøy, og har også 10 tankterminaler på strategiske steder.  Dette 

er resultat av 100 år med hardt arbeid og mange modige og 

framsynte beslutninger.  Konkurransen har alltid vært tøff i et 

turbulent marked. De to verdenskrigene satte spesielt tungt 

preg på driften, med sørgelige tap av personell og skip.  Samti-

dig har Odfjell alltid vært i spissen for å komme opp med ny 

teknologi og nye inntjeningskilder.  Etter dampskipene kom 

dieselmotorene og mange andre marintekniske forbedringer.  

Behovet for fraktkapasitet har endret seg mye med økende kje-

misk virksomhet.  Odfjell ble pionerer innenfor bruk av rustfritt 

stål til bedre å motstå svovelsyre og andre vanskelige substan-

ser, både på skipene og i tankanleggene.  I dag er Odfjell blant 

de beste i verden på dette området, og etterspørselen etter tje-

nestene deres er høy.  Hvert fartøy kan frakte et titalls ulike stof-

fer samtidig, fra det ene verdenshjørnet til det andre.  Til sam-

men er det ansatt over 3400 personer i denne trafikken.  I 1976 

kom de første faste ansatte her i Houston, og de teller nå  178 på 

kontoret og på tankanlegget like i nærheten. 

Opprinnelig var skipsmannskapet i vesentlig grad nordmenn.  

Etter hvert som flåten ble utvidet og flere land utdannet sjøfolk, 

kom mange av matrosene fra andre nasjonaliteter.  Spesielt fi-

lippinere er det mange av, og 

de gjør en veldig god jobb. Sør-

hus er likevel litt bekymret for 

om den norske sjømannen er i 

ferd med å forsvinne.  Det vil 

ikke være bra for verken bedrif-

ten eller landet om vi mister 

grepet på denne viktige kompe-

tansen. Det er imidlertid fort-

satt mye god kunnskap å hente 

hos den norske sjømann og det 

er noe vi må ta best mulig vare 

på.  Odfjell har et meget nᴂrt 

forhold til den amerikanske 

kystvakten, og mange av dets offiserer har seilt på Odfjells skip 

for å lære hva et tipp-topp moderne kjemikalietankskip kan 

utføre. Samarbeidet startet i slutten av 1970-årene og er fortsatt 

veldig godt. Odfjell blir regnet som enere i bransjen, også blant 

kollegaer er de godt anerkjent som en solid merkevare.  Likevel 

– det gjelder fortsatt å sette sjøbein og sikte mot nye horisonter.  

Norge er ikke lenger en del av den tredje verden.  Billige skip 

pøses ut på markedet fra flere lavkostland, og det er stadig fokus 

på effektivisering og optimalisering av organisasjonen og drif-

ten.   



 

Texas Nytt Nr. 4 2014  19  

Lett Sudoku 

Dette hindrer derimot ikke at det er et betydelig rom for enga-

sjement i de mange samfunnene som Odfjell tar del i. På høyt 

nivå er de med i FN-program for utvikling og miljøvern, og har 

engasjert seg mot internasjonal korrupsjon.  Her i Texas opptrer 

de som mange andre amerikanske bedrifter med velferdspro-

gram i nabolaget.  De er også en viktig aktør for Sjømannskir-

ken. Dette er et forhold som virker sterkt begge veier.  Sørhus 

legger fram et håndskrevet brev fra en kaptein som takker for 

personlige julegaver som mannskapet har fått fra kirkens kvin-

neforening.  Selve gavene var enkle, men de syntes det var vel-

dig rørende å få en slik direkte oppmerksomhet når de ellers 

måtte feire julen langt borte fra familien.  Også i andre situasjo-

ner er det veldig betryggende å kunne ha et slikt sosialt og pro-

fesjonelt nettverk klart til enhver tid.  De deltar blant annet på 

golfturneringen og andre tilstelninger for nettverksbygging med 

andre nordmenn og lokale kontakter. 

Hundreårsjubileet blir feiret på de sju hav og overalt hvor Od-

fjell er til stede, og nylig også med en større markering i 

Grieghallen hjemme blant de sju fjell.  Vi i Texas Nytt gratulerer 

også og ønsker god seilas videre de neste 100 årene! 

 

Høstens utvalgte 

norske nykommer er 

Fishbones fra Sand-

nes. Navnet har ver-

ken med restauranter 

eller næringsmiddel-

industrien å gjøre, 

men henspiller på en 

ny teknikk som de har 

utviklet for å stimule-

re olje- og gassbrøn-

ner, både onshore, 

offshore og i de fleste 

bergarter.  Kort fortalt 

går dette ut på at nå-

ler med svært liten 

diameter blir drevet 

sideveis inn i fjellet fra spesielle element som blir montert på en 

ellers normal borestreng.  Kombinert med pumping av væske 

gir dette høy kontakt med selve reservoaret, og effektiviteten på 

produksjonen kan økes dramatisk.  Dette er ikke bare en teore-

tisk øvelse på skrivebordet, men har vært testet i fullskala med 

meget høy virkningsgrad. 

Resultatene har vært så overbevisende at bedriften nylig ble 

tildelt den prestisjetunge prisen «Small and Middle Size Entre-

preneur Innovation Award» under årets store ONS-messe i 

Stavanger, i skarp konkurranse med om lag 100 andre kandida-

ter.   

Bedriften ser også ut til å mestre de mest kritiske triksene for å 

få fotfeste i markedet.  Holde kostnadene nede, være til stede 

der det skjer og å få en amerikaner med på laget.  Jeg treffer 

Kevin Rice på et inkubatorkontor på Norway House.  Innimel-

lom møter og nettverksaktivitet tar han gjerne en prat om utsik-

tene videre.  Han er foreløpig eneste ansatte her i Houston, men 

de er totalt snart oppe i 15 mann i Norge og to i Malaysia. Dette 

er mer enn de rekker å få med på nettstedet fishbones.as, som 

ellers har gode fremstillinger av hva de står for.  De økonomiske 

resultatene ser ut til å bevege seg i samme retning. Hittil har de 

levd på forskningsmidler og betalte testprogram fra villige støt-

tebedrifter, men de har nå også begynt å få rene kommersielle 

kontrakter.  2015 lover allerede godt i så henseende.  Vi ønsker 

lykke til og regner med at fremtiden vil vise oss flere Fishbones! 

Fishbones  

Bedrift 
Skrevet av: Lars Sandbakk 
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den mest anerkjente “Magnet School” 

innen “Houston Independent School 

District”. To sangere og fem musikere 

deltok med et skikkelig jazzprogram. 

Spring Woods High School Safari 

Singers deltok med 11 studenter. Grup-

pen fremførte et flott sangprogram. 

Campers: En gruppe utendørsentusias-

ter som telte tre ungdommer og to lede-

re. 

Guthrie Center’s Culinary Arts: “The Guthrie Culinary Depart-

ment” arbeider med elever på videregående klassenivå som er 

interesserte i en karriere innen matindustrien. Med til Stavang-

er var fem elever, en lærer og en skoleadministrator. I tillegg var 

gruppen engasjert i en såkalt “World Association of Chefs Socie-

ties (WACS)” konkurranse som ble arrangert i Stavanger etterat 

selve utvekslingsprogrammet var avsluttet. 

St. John’s School var representert med et “Houston Area Golf 

Team” som besto av tre elever og en coach. 

Galveston Ballet er en regional pre-profesjonell ballettskole 

som tilbyr instruksjon i klassisk ballet helt fra tre år og opp til 

voksen alder. Tre jenter og to gutter fremførte et flott og variert 

Historiske Høydepunkter 

Houston-Galveston/Stavanger Sister 

City Society (HGSSCS) ble grunnlagt i 

1980 som et resultat av en voksende 

olje- og shippingindustri i Houston, og 

Stavanger, og organisasjonen har siden 

den tid vært aktivt engasjert i utveks-

ling av for det meste elever på videre-

gående klassetrinn i tillegg til business, 

kultur og  promosjon.  

I 1988 ble Galveston også innlemmet i organisasjonen da de tre 

ordførerne fra Houston, Galveston og Stavanger undertegnet et 

offisielt dokument som legger vekt på internasjonalt vennskaps-

by-samarbeide og  partnership. 

Listen er lang når det gjelder skoler og grupper som har deltatt i 

de mange utvekslingsprogrammene opp gjennom årene og, når 

det gjelder antall personer som har vært engasjerte, kommer 

tallet opp i så mange som rundt 1800.  

Mens organisasjonen 

først og fremst er støttet 

av firmaer innen olje, 

shipping og finans, har 

den også støtte innen 

medisin- og utdan-

ningsinstitusjoner. Ho-

vedaktivitetene har for 

det meste vært kulturel-

le og sportslige utveks-

linger. Houston og Gal-

veston sammen og så Stavanger alene har alternert som verts-

skap med to års mellomrom.  

Mange av programmene som elever i videregående klasser fra 

forskjellige skoler har deltatt i, har vunnet utmerkelser fra den 

“Nasjonale Vennskapsby-Organisasjonen”. Programmene har 

for det meste inneholdt musikk, teater og idrett. Oppførelser og 

konkurranser har vært lagt til skoler og lignende arenaer. I for-

bindelse med disse og alle andre programmer har utallige lære-

re, gruppeledere, foreldre, familiemedlemmer, industriledere, 

politikere, styremedlemmer, vennskapsbymedlemmer og mange 

frivillige vært engasjerte.  

Vennskapsbyprogrammet er lagt opp slik at alle ungdommer 

bor hos vertsfamilier mens de voksne, styremedlemmer, lærere, 

og andre, bor på hotell. 

“TEXAS days in STAVANGER” 17. - 25. Juni, 2014 

I år var det Stavanger som var vertskap, og de medvirkende 

gruppene var: 

High School for the Performing and Visual Arts (HSPVA) er 

Houston-Galveston/Stavanger Sister City  

Reisetips 
Skrevet av: Anne-Brith Berge 
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program. 

The HGSSCS Board var 

også med på turen, med 

unntak av en som måtte 

melde forfall. 

Alle deltakerne fikk til-

sendt et spørreskjema 

etter turen, og her er 

noen av svarene. 

På spørsmål om hvilken 

verdi “Texas Days in 

Stavanger 2014” pro-

grammet har hatt, har 

alle svart at de opplevde 

utvekslingsprogrammet 

som veldig interessant 

og lærerikt og mange har også lagt til at de har fått et mye bre-

dere utsyn på verden og blitt mer interessert i hva som foregår 

utenfor Amerika. 

Noen opplevelser er spesielt fremhevet og er nevnt som følger: 

Turen til “Prekestolen”. Det var et absolutt høydepunkt og 

mange snakker fremdeles om den.  

Det å være tilstede i Stavanger Domkirke under søndagens 

gudstjeneste var fantastisk og hele Texasgruppen, ungdommer 

som voksne, fikk føle  norsk religiøs tradisjon og se vakker, 

norsk arkitektur.  

Bussturen rundt på Jæren var også et høydepunkt og flere nevn-

te likheten med Texas fordi det er så flatt. 

Båtturer var også spesielle opplevelser fordi ikke bare var det en 

opplevelse å være ombord i båt, men naturen rundt er så majes-

tetisk. 

Programmet ga ikke bare mulighet til å bli kjent med folk fra 

Stavanger, men også å få en Stavanger “familie”. 

Studentene var spente på hva slags mat de ville bli servert av 

vertsfamiliene i Stavanger. Mange tippet at de ville bli servert 

mye fisk. Etter oppholdet var de imidlertid overrasket over at de 

bare hadde blitt servert fisk en gang. 

Et foredragsprogram 

med tittelen, “The 

Norwegian Society”, 

ble veldig godt mot-

tatt. Medvirkende i 

programmet var to 

norske foredragshol-

dere som ga veldig 

gode bilder på hvor-

dan det norske sam-

funnet fungerer og 

hvordan det er for-

skjellig fra det ameri-

kanske i både større 

og mindre grad. 

Til slutt må nevnes at 

planlegging vil bli satt 

i gang ganske snart med tanke på at Stavanger kommer med en 

delegasjon hit i mars 2016.   

Kommentarer fra de amerikanske ungdommene 

 Jeg likte meg veldig godt i Stavanger, men det jeg likte 

aller best var folkene og hvordan de tenker og ser på ting. 

Det virker som familiene er veldig nær knyttet til hver-

andre og at de tar vare på hverandre. Jeg følte at jeg var 

en del av vertsfamilien selv om jeg var der bare noen da-

ger. Håper vi kan holde god kontakt med hverandre i åre-

ne fremover. 

 Turen til Stavanger har forandret livet mitt. Jeg synes det 

var så flott å reise rundt og se all den flotte naturen. Turen 

til Norge har åpnet øynene mine for at livet ikke bare er 

mye jobbing og karriere.   

 Mitt største øyeblikk når vi var i Stavanger var utsikten fra 

toppen på Prekestolen. Jeg håper virkelig at jeg en dag 

kan reise tilbake og se enda mer av hele Norge. 

 Turen til Stavanger var en opplevelse jeg aldri vil glemme. 

Det er ikke til å tro at det å reise til et fremmed land skulle 

bli slik en positiv opplevelse. Det er slik at når jeg nå er 

tilbake i Houston tenker jeg ofte på at jeg en gang gjerne 

vil reise tilbake for å besøke min vertsfamilie og også se 

mer av Norge. 

 Jeg er så glad at jeg fikk anledning til å være med på en 

slik flott tur. Hver eneste dag opplevde vi noe nytt. Jeg 

synes alt i Stavanger var spennende og og likte både ma-

ten, alle aktivitetene, den norske kulturen og slik flott 

natur. Den største opplevelsen for meg var konserten i 

vakre Stavanger Domkirke.  
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Natural Bridge Caverns 

 

Helt Texas 
Skrevet av: Terje Odden 

Begge turene går ned til ca. 55 meter under bakkenivå, og tem-

peraturen er 72 °F hele året, med 99% luftfuktighet. Det er 

mange og tunge trapper å gå, men Discovery Tour egner seg for 

barn under skolealder, så lenge de er motivert til å gå selv og 

ikke er redd for innestengte rom. The Hidden Passage Tour er 

mindre egnet for små barn, 

og den inkluderer et par mi-

nutter i stummende mørke, i 

tillegg til at gangene er mye 

smalere og brattere å gå.  

Du kan ikke gå på egen hånd, 

og guidene er stort sett sko-

leungdom som har lært seg 

en lekse som de presenterer 

underveis. Kvaliteten og eng-

asjementet varierer veldig, 

særlig hvis du prøver å spør-

re om ting som ikke står i 

manuskriptet, men stort sett 

gjør de en god jobb. 

Hver tur koster $20, og va-

rer ca. 70-75 minutter. Kjø-

per du begge turene samlet, 

koster det $30. Da vi var der startet turene hvert 20. minutt, så 

hele programmet tok ca. tre timer. Det anbefales å ta The Hid-

den Passage Tour først, kjøper du samlet er det faktisk et krav, 

og opplevelsesmessig er det også riktig rekkefølge. Discovery 

Tour er mye mer stor-

slått med de største hu-

lene, mens du kommer 

mye nærmere inn på 

steinformasjonene i 

Hidden Passage Tour. 

Begge har dryppsteiner i 

Texas har mye å by på, men avstandene er store og mange at-

traksjoner krever lang planlegging som inkluderer overnatting, 

mye kjøring og lange køer. Vi har prøvd å finne reisemål som 

kan nåes på en dagstur, der du slipper å stå i lang kø, og som er 

tilgjengelig hele året. Et reisemål som tilfredsstiller alle disse 

kravene er Natural Bridge Caverns i New Braunfels.  

New Braunfels ligger 

langs I-35 mellom San 

Antonio og Austin, og 

fra Houston tar det tem-

melig nøyaktig tre timer 

å kjøre dit. Man kan 

gjerne kombinere en tur 

dit med stopp i San An-

tonio og San Marcos, 

men ønsker man bare å 

ta en dagstur, er det fullt 

mulig. 

Natural Bridge Caverns er 

en samling underjordiske 

grotter som er gravd ut gjen-

nom millioner av år, og er de 

største i sitt slag i Texas. De 

ble oppdaget så sent som på 

60-tallet, og den siste delen 

som er åpen for publikum, 

ble åpnet i 2006. Hele områ-

det er fortsatt i privat eie, og 

det er samme familie som 

driver det i dag, som startet 

det hele for under 40 år si-

den. Grottene ble oppdaget 

ved en tilfeldighet, da de 

fant en naturlig steinbru 

(derav navnet) som gikk 

over et synkehull. Det tok 

mange år før området ble 

kartlagt, og først i 1986 ble 

nordre del av området åpnet for publikum. Denne delen av grot-

tene er fremdeles åpne og er den mest populære turen, som kal-

les Discovery Tour. I mellomtiden fortsatte utforskningen av 

området, og i 2006 

åpnet The Hidden 

Passage Tour, som 

går gjennom trange-

re og mindre grot-

ter, og er totalt for-

skjellig fra Discove-

ry Tour.  

Steinbrua over synkehullet som har gitt området sitt navn, og som 

samtidig er inngangspartiet til Discovery Tour 
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Havn 

Medlemsregister 

Skrevet av: Arnfinn Eng 

Det arbeides for tiden med å samordne vedtekter og organisa-

sjonsform for alle de norske sjømannskirkene i USA. En konse-

kvens av de nye vedtektene og den formelle strukturen for sjø-

mannskirken, er at det må opprettes et medlemsregister. Med-

lemskapet betyr at man har stemmerett på kirkens årsmøte, der 

man stemmer over menighetens representanter i kirkens styre.  

Medlemskap er på det nåværende tidspunkt gratis – det er ing-

en innmeldingsavgift. 

Alle er velkommen til å delta i kirkens virksomhet, arbeide som 

frivillig og støtte kirken økonomisk, uavhengig av om man er 

medlem eller ikke. Heller ikke når det gjelder dåp, konfirma-

sjon, vielse og begravelser vil medlemskap ha noe betydning.  

På kirken finnes det et innmeldingsskjema, det inneholder nær-

mere informasjon om kravene man må oppfylle for å bli med-

lem. Vi ber deg fylle ut skjemaet og levere det til en av de ansat-

te, slik at vi har medlemsregisteret på plass før de nye forskrifte-

ne trer i kraft. Du kan også sende en email til: 

houston@sjomannskirken.no  

for å be om mer informasjon og melde deg inn. 

 

Det er både ønskelig og positivt om så mange som mulig av dem 

som tilfredsstiller kriteriene melder seg inn, slik at medlemsre-

gisteret faktisk reflekterer den reelle situasjonen i menigheten 

og kolonien. 

I vedtektene for Sjømannskirken i Houston *, Article III, Sec-

tion 3 er det definert at medlemmene i kirken må oppfylle føl-

gende kriterier: 

a) er minst 18 år gammel 

b) besøker kirken regelmessig og er lojal overfor Sjømanns-

kirkens formålsparagraf slik den er definert i Grunnregle-

nes paragraf 1.2 * 

c) kan lese og forstå norsk 

d) har bodd i kirkens dekningsområde i minst 90 dager 

e) har betalt kontingent dersom dette er innført 

Medlemmers ektefeller er unntatt fra pkt c). 

 

*   De lokale vedtektene og Sjømannskirkens formålsparagraf 

fås ved henvendelse til kirken 

mange farger og fasonger. 

I tillegg til grottene, har de nå bygd 

opp en labyrint med zip lines, som er 

tilpasset barn i alle aldre. Og naturlig-

vis en suvenirbutikk – det skulle bare 

mangle! 

Like ved Natural Bridge Caverns ligger 

en dyrepark, Natural Bridge Wildlife 

Ranch, med under-

tittel «African Safary 

– Texan Style». Der 

kan du kjøre i bil 

gjennom parken og 

se mange eksotiske 

dyr. Har du familie 

med store og små 

barn, er det kanskje 

en ide å dele seg i to, 

slik at de minste 

barna får se dyrepar-

ken og mulighet til å klappe geitene, 

mens de større barna kan leke oppda-

gelsesreisende og utforske underjor-

diske grotter. Jeg har også erfaring 

med at hvis man får besøk av familie 

fra Norge, kan den ene ektefellen par-

keres på kjøpesenteret i San Marcos, så 

har man god tid til å utforske både 

grotter og dyrepark før ektefellen er 

klar til å bli hentet… 

 

Info 
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 Cowboy-støvlene og utkledningstøyet står stablet i kasser in-

nerst i boden. Garasjen er full av badeleker og rulleskøyter. Gar-

deroben er fylt av sommerklær, skoleuniformer og massevis av 

flip-flops og “åpne sko”: HVOR I HULESTE ER ALLE WALK-IN

-CLOSETENE, NÅ SOM VI TRENGTE DET ALLER MEST????? 

Flyttelasset minner om en tilbakelagt epoke, en svunnen tid. Og 

vi er tilbake der vi kom fra. Vi er hjemme igjen fra utenlands-

opphold i Houston. Fysisk. Men hjerter og sinn er fremdeles fylt 

av vemod og avskjeder. Hvor er egentlig hjemme?    

Alt virker med ett så tungvint. Man må ut av bilen, lete etter en 

trang parkeringsplass og betale parkeringsavgift for å kjøpe en 

kopp kaffe. Klær og skotøy må vurderes nøye hver morgen (en 

evig kamp med barna!) - blir det regn eller snø??? Det finnes 

ingen meksikanske gartnere i hagen lenger, og gress og ugress 

gror vilt. Middager må planlegges og lages fra bunnen, restau-

rantbesøk på hverdager er bare å glemme! Det er mørkt når 

man kommer hjem fra jobb. Og så er det husarbeid og handling 

på kvelden. Og i helgen er det ut på tur, aldri sur!    

Velkomsten fra familie og venner var rørende. Venner av barna 

hadde i all hemmelighet bunkret seg på rommene, og kom stor-

mende ut med plakater, ballonger og kaker. Vi var savnet, og det 

var et varmt og godt gjensyn. Men så var hverdagen der. 

Punktum. Ingen var interessert å høre noe mer om alle våre 

reiser, minner og opplevelser som hadde endret oss og som 

bandt oss fem sammen.     

Alt der hjemme var egentlig omtrent som før. Det var som om 

verden hadde stått stille og ventet på oss. Plutselig var vi i full 

sving igjen – på jobb og skole. Alle der hjemme var travelt opp-

tatt med å få hverdagen til å gå opp, med to i full jobb og oppføl-

ging av barn og forpliktelser. Det var liten tid til sosiale sam-

menkomster, og det måtte i så fall avtales leeenge i forveien.    

Noen forandringer var det jo selvsagt for barna. De to eldste 

begynte på ungdomsskolen, med nye klasser og nye klassekame-

rater. Og alle tre hadde blitt eldre. Det som slo dem kanskje 

aller mest var fraværet av mangfold. De fikk kjenne på kroppen 

hvor sterkt konformitetspresset er i Norge, og viktigheten av at 

alle skal være helt like og mene det samme. I USA hadde barna 

et tjuetalls nasjonaliteter i klassen, med ulik kulturell bakgrunn, 

ulike religioner, klesstil, levestandard og spisevaner. Med alt det 

byr på av gjensidig respekt, rom for å være seg selv og mulighe-

ten for å lære mer og være nysgjerrig på andre mennesker. Kli-

maet og den altfor skjeve fordelingen av årstidene var noe av det 

tøffeste å svelge. Sommeren kom og gikk som en flopp - med all 

sin uforutsigbarhet, og høsten og vinteren var lang og tung. Vi 

lurte en stund alvorlig på om Norge egentlig var et land for spe-

sielt interesserte. Det var fristende å se Norge i samme lys som 

vi vanligvis fra Norge ser på de som bor på Svalbard. Toleranse-

grensen for kulde og mør-

ke hadde flyttet seg. Det 

tok tid å virkelig ta tilbake 

og omfavne mottoet om at 

"det finnes ikke dårlig vær, bare dårlige klær". Det er jo ikke 

sant, men vi blir lurt til å tro det fra barnsben av! Men også den-

ne godtroenheten kom jammen sakte, men sikkert tilbake etter 

hvert. Og varmelengselen er blitt løst gjennom årlige reiser til 

varmere strøk. Vi må bare ha en sikker dose sol og varme for å 

overleve alle de kalde månedene. Først da kan vi klare å nyte 

høstfarger og regntunge dager, og glede oss over skiføre og snø-

smelting om våren. Og så må vi lure oss selv til å tro at årstidene 

har sjarm. Vi er jo tross alt nordboere!  

Det er godt å være rik og frisk!!! Spesielt i USA. Alt kan kjøpes, 

og alt man ønsker av tjenester og comfort er tilgjengelig rett 

rundt hjørnet. Og med en hjemmeværende, hushjelp og gartner 

i tillegg, så lever man virkelig i en liten boble. Men så ble man 

faktisk også daglig minnet på at ikke alle har det like godt. Vi 

fikk jo se og oppleve fattigdommen på nært hold der borte. Bes-

tevenninnen til vår eldste datter var ulovlig immigrant fra Mexi-

co, og hadde ikke råd til helsetjenester. Hun kunne heller ikke 

være med på fotball-laget fordi hun ikke hadde legeattest. Fami-

lien bodde i et strøk hvor det var vanlig med skyte-episoder 

utenfor leiligheten. Dette gir noen perspektiver... Så var vi tilba-

ke i lille Norge. Et velferdssamfunn med all verdens goder og 

puter under armene. Vi er langt ifra verdens navle, selv om 

mange tror det.    

 Seks år er gått siden vi flyttet hjem igjen nå. Texas Drivers Li-

cence har utløpt (snufs!), CVS-kortet virker ikke lenger og ko-

den til Wells Fargo-kortet med noen få dollar på er glemt... Jeg 

tenker fremdeles i blant på han som pakket i poser på Kroger, 

og som regnet ut ukedagen du var født på et blunk. Jeg savner å 

gå i shorts året rundt, herlige sykkelturer på formiddagen i Ter-

ry Hersey park, rodeo-show, middag på Lupe’s, - og ikke minst 

alle de fantastiske menneskene vi ble kjent med. Vi var som en 

eneste stor familie. Houston-treffene med kjente og kjære ex-

pats i Norge er fremdeles noe av det gjeveste, og vi har hatt 

mange reiser tilbake på besøk til Houston. Og far i huset, som 

var årsaken til at vi reiste over, er fremdeles stadig på forret-

ningsreiser til gamle trakter. Det er alltid like stor stas med på-

fyll av Milk-duds, granola-bars, Nyquil og zip-lock poser.  

 Houston-perioden vil for alltid være en annerledes-tid, en 

pustepause i livet, en dyrebar minnebok. En del av hjertet vårt 

ble igjen over there. Hvor er så egentlig hjemme? Hvem er jeg? 

Vi har kanskje blitt litt mere verdensborgere. Vi ser vårt eget 

land, kultur og oss selv i nytt lys. Det gjør noe med oss. På godt 

og vondt. Med og uten pølse og lompe og melkesjokolade.     

En cowboys og fire cowgirls 

vender hjem...  

 

Tilbake-

blikk 

Skrevet av: Inger-Hilde Hillesund  
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Ombord på M/T Corrido 

 

Havn 
Skrevet av: Kari Danielsen 

hun begynte i Laurin, var hun i Brostrøm i 10 år.  

Da Ahnfors var liten, var det ikke nødvendigvis sjømann hun 

ville bli, da var det veterinær som sto høyest i kurs. Men allerede 

fra tenårene, og hun hadde muligheten til fritt yrkesvalg, ble det 

sjølivet. Det er lite sjøfolk i familien, men nomadetilværelsen er 

mange i familien 

kjent med. Blant 

annet jobbet 

Petras far uten-

lands i nesten 

hele hennes 

barndom og 

ungdom. På 

spørsmålet om 

hvorfor hun ville 

dra til sjøs, sier 

hun at det er 

mange grunner: 

Hun liker det tekniske ved jobben, variasjonen, at man ikke vet 

hvordan dagen blir, og hun har også en god porsjon eventyrlyst! 

Som hun sier: "Man er alt fra lærer til psykolog, man ordner og 

fikser." Hun påpeker også at man møter mange ulike og spen-

nende mennesker i jobben, både ombord og på land. Men som i 

de fleste jobber, er det også ting hun liker mindre, som papirar-

beidet. Ahnfors er en praktiker!  

Så kan jeg ikke dy meg; hvordan er det å være kvinne i et så 

mannsdominert miljø? Hun svarer at hun jo ikke vet hvordan 

det er for en mann... Men at man ikke alltid opplever å bli tatt 

på alvor. Dette bedrer seg med år og erfaring om bord, og har 

vært enklere enn man kanskje kunne tro. Et mannsdominert 

miljø betyr ofte også mindre grupperinger eller "drama". Ahn-

fors tror nok hun fortsetter 

som sjømann til hun er pen-

sjonist.  

Den norske Sjømannskir-

ken fyller 150 år i år. Hvil-

ket forhold har du til Sjø-

mannskirken og Svenska 

Kyrkan i utlandet? «Jeg har 

flere gode venner i Svenska 

Kyrkan, og Sjømannskirken 

har jeg truffet igjennom 

stasjonen i Gøteborg før jeg 

mønstret på M/T Corrido, 

og nå i Houston når båten 

ankommer havnen. Jeg 

hadde også en trivelig IKEA 

tur med tidligere Sjømanns-

prest i Houston, Ingvild 

Fallegård.» 

M/T Corrido 

Laurin Maritime ble etablert i Gøteborg for 34 år siden, altså i 

1980. Selskapet har nå kontorer i London, Singapore, Manila og 

Houston i tillegg til i Sverige.   

Jeg har fått gleden av å besøke mange av Laurins båter, og den-

ne reportasjen er fra en av de nyere kjemikalietankerne til Lau-

rin, M/T Corrido. Den ble bygget i 2011, og er en middels stor 

tanker, eller som mannskapet selv sier, "akkurat passe 

stor".  Corrido går 60% av tiden mellom USA og Mexico, derfor 

har Sjømannskirken i Houston ofte kunnet være innom. Seiling-

en ellers er over hele verden. Ombord er det et mannskap på 24; 

fem er svenske, en fra Ukra-

ina og 19 er filippinere. Of-

fiserbordet var fullsatt den 

lunsjen jeg var der, siden 

det var besøk om bord fra 

både Houstonkontoret og 

Göteborgkontoret.  

Alle karene har vært om-

bord på Corrido siden del 

ble sjøsatt for tre år siden.  

Kapteinen, Petra Ahnfors, 

er en av få kvinnelige kap-

teiner i rederiet. Hun har 

vært kaptein siden 2010, og 

var overstyrmann i åtte år 

før det. Hun har jobbet i 

Laurin i seks år, først på 

Tintomara, så Corrido. Før 

De fire svenske offiserene ombord: (f.v.) Martin Wretsen, chief 

offiser fra Stockholm, Petra Ahnfors, kaptein fra Göteborg, 

Mikael Johansson, chief fra Helsingborg og Daniel Johnsson, 

førstemaskinist fra Linköping 

Her er lunsjgjengen; foruten offiserene om bord er det ansatte fra 

kontorene i Houston og Göteborg 
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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. 

3-2014 

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 

9         

   3    7  

6    8   4  

    1     

 2   4    8 

1  3    2   

 5     9 2  

  2     6 7 

   4 5     

5 3 1 4 6 9 8 2 7 

9 6 7 2 1 8 4 3 5 

2 8 4 7 3 5 6 1 9 

8 4 5 6 2 3 9 7 1 

6 2 3 1 9 7 5 8 4 

1 7 9 5 8 4 3 6 2 

4 1 8 9 7 6 2 5 3 

3 9 2 8 5 1 7 4 6 

7 5 6 3 4 2 1 9 8 

1 6 9 4 8 7 5 3 2 

5 3 4 9 2 6 1 7 8 

7 2 8 5 1 3 9 4 6 

9 1 2 6 3 4 7 8 5 

6 5 3 2 7 8 4 9 1 

8 4 7 1 9 5 6 2 3 

2 8 6 7 5 9 3 1 4 

4 9 1 3 6 2 8 5 7 

3 7 5 8 4 1 2 6 9 
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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 

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 

 

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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