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Sjømannskirkens visjon er: "Vi vil gi mennesker mot til tro, håp 

og engasjement". 

Det første nummeret for 2014 gir oss innblikk i hvordan stedet 

vi bor på styres og ledes. Uavhengig av hvor vi kommer fra, må 

vi forholde oss til nettopp det systemet, om vi er enig eller ikke. 

Det er vel det som kalles demokrati. 

Ledelse handler til syvende og sist om hvordan man vil ha det 

rundt seg. Om det er innad i en familie, i bedriften, i storsam-

funnet eller på Sjømannskirken. Det koker som regel ned til 

trygghet. 

Ved oppstart av et nytt år har staben i Sjømannskirken satt seg 

ned og diskutert hva vil vi fokusere på i året som ligger foran. Et 

(av flere) viktige satsingsområder for oss er, som i fjor,  barn og 

ungdom - trosopplæring for alle mellom 0 og 18 år. Dette hand-

ler også om trygghet. Trygghet i familie, på skolen, i utlandet, i 

kirken, i møte med Bibelfortellingene, gruppen av andre barn og 

ungdom osv. 

Vi får tilbakemeldinger på at dette er mål vi når. Folk som har 

bodd her lenge, forteller om hvordan barna deres fant trygghet 

på Sjømannskirken i deres oppvekst, og mennesker som nylig 

har flyttet hit forteller om hvordan Sjømannskirken har bidratt 

til å legge til rette et sosialt liv i et nytt land. I Sjømannskirken 

skryter vi av det (med et snev av ydmykhet), og vi er takknemlig 

for at vi får lov til å være med å tilrettelegge på de måtene vi kan 

best - kirkelig, sosialt og kulturelt. 

Hva er det som gjør deg utrygg? Eller for å vri spørsmålet 180 

grader - hva gjør deg trygg? Det er kanskje vanskeligere å sette 

ord på det den veien? Hvorfor skaper nettopp det trygghet?  

Jeg kjenner meg mest trygg når ting er forutsigbare. I arbeids-

oppgaver, at jeg vet jeg får nok søvn, at økonomien ikke glipper. 

Det som gjør at jeg kan fortsette med livet slik jeg vil det skal 

være. 

All ledelse handler om de menneskene man er satt til å lede. Å gi 

mennesker meningsfulle dager. Skape verdier til beste for felles-

skapet (uavhengig av politisk standpunkt). Her er det mange 

som kan utfylle atskillig mer. Engasjement er et nøkkelord. Men 

som sjømannskirke vil jeg også nevne de to andre i vår visjon - 

troa og håpet. Disse tre henger nøye sammen. Noen ganger uav-

hengig av hverandre. Men kanskje er det logisk også å se dem i 

den rekkefølgen de er satt opp. Eller som en klassisk trekantmo-

dell .    

          

 

 

   

         

Tro, håp og engasjement 

 
Tanker i 

tiden 

Skrevet av: Kristian Kyllingstad 

Engasjementet kommer 

av troa og håpet. Troa på 

Gud, på seg selv, på 

andre, på det gode. Og 

troa gir håp til Gud, til 

fremtiden, til at det 

utrygge skal snus til trygghet. Og engasjementet gir alt det beste 

av de tre til andre mennesker.  

Konkret skal jeg utfordre deg i denne lille snutten. Engasjer deg. 

Tro på Gud. Sett håp til Gud. Skap trygghet rundt deg og dine. 

Sjømannskirken trenger medarbeidere for å virkeliggjøre denne 

visjonen. Liker du å skape trygghet for barn? Vi trenger medar-

beidere i småbarnstreff, "Etter skoletid", Lys våken, søndags-

skole m.m. Liker du å skape trygghet for ungdom? Vi trenger 

medarbeidere til å slippe ungdom inn i huset sitt en fredags-

kveld i måneden. Liker du å skape trygghet for voksne? Vi 

trenger medarbeidere til å forberede måltider på Sjømannskir-

ken i forbindelse med Onsdagsforum, torsdagslunsjer og sønda-

gens kirkelunsjer. 

Eller trenger du noen som skaper trygghet for deg og dine? Du 

er alltid velkommen hjemom for en prat, en kopp kaffe og en 

vaffel. 

Med ønske om et godt år fra Sjømannskirken. 

 

Hipp hurra for Ingrid Sørhus på Sjømannskirken som fylte 60 

år 1. februar.  

Vi er så glade for å ha Ingrid i staben vår. Hun hjelper oss med 

smått og stort, og har alltid et svar når det er noe vi lurer på. 

Takket være Ingrids grønne fingre har vi alltid fine blomster 

både ute og inne i Sjømannskirken.  

Tro 

Engasjement Håp 
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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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Leading Norwegian modular supplier  

www.rogplan.no 

The Norwegian American Chamber of 

Commerce, Inc. 

Southwest (Houston) Chapter 
            

 Norway House Cell: 281-682-4327 

 3410 West Dallas Street Tel: 281-537-6879 

 Houston, TX 77019-3807 Fax: 281-587-9284 

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

 

The Norwegian American Chamber of Commerce (NACC) 

offers useful networking services which can help you  

make the most of your business opportunities. 
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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 april/mai 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: Kristian Kyllingstad 

I d
e

tte
 n

u
m

m
e

r
: 

Redaksjonskomité for Texas Nytt: Kate Hellesmark, Reidun 

Sollie, Kristian Kyllingstad og  Terje  Odden. 

Redaktør for dette nummer: Terje Odden. 

Forsidefoto: Texas State Capitol i Austin. Dette er den største 

State Capitol i USA i areal, og med sine 94 meter rager den 

seks meter høyere enn United States Capitol i Washington, 

D.C. 

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

Sylvia Toppe 
Vikar 
Telefon: +1 281 998 8366  
 

Berge Toppe 
Vikar  
Telefon: +1 281 998 8366 
 

mailto:anne-brith@nacchouston.org
http://www.nacchouston.org
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Skrevet av: Arnfinn Eng  

Kallet  

Min salme 

 

Det er navnet ditt jeg roper, vil du følge meg?   

Vil du trå i mine fotspor på en ukjent vei? 

Vil du kjennes ved mitt navn, vil du møte sorg og savn?  

Vil du hvile i min favn og la meg bli hos deg? 

 

Vil du ta det første skrittet, vil du følge meg? 

Vil du gå til mine minste på en ukjent vei? 

Vil du tåle onde blikk, stå igjen når noen gikk? 

Du skal gi dem alt du fikk, for jeg vil bli hos deg. 

 

Vil du åpne blindes øyne, vil du følge meg? 

Se at fanger får sin frihet på en ukjent vei? 

Vil du stelle andres sår, i det skjulte år for år? 

Da er lønnen som du får at jeg vil bli hos deg. 

 

Vil du trosse angst og uro, vil du følge meg? 

Ta i mot deg selv med nåde på en ukjent vei? 

La de ord som jeg har sagt, folde ut sin skapermakt, 

tross din tvil og selvforakt, for jeg vil bli hos deg. 

 

Når du kaller, må jeg lytte, jeg vil følge deg, 

jeg vil vende om og vandre på en ukjent vei 

Dit du går vil jeg gå med, Herre, la din vilje skje,  

for jeg vet at jeg skal se mitt liv fullendt i deg. 

 

 

Det er vanskelig å velge ut en favorittsalme, for jeg har så mange 

favoritter! Og en god salme kan røre ved så mange ulike streng-

er, og tale til meg i ulike situasjoner i livet. Vi har salmer til 

trøst, til styrke, til lovsang, til takk og tilbedelse – ja, også til tvil 

og usikkerhet. Vi trenger ulike salmer til ulike dager og til ulike 

faser i livet.  

Nå er vi i den situasjonen at vi står overfor en stor forandring i 

livet – vi skal bryte opp fra vår trygge tilværelse her i Norge og 

flytte til et fremmed land. Det er både spennende og usikkert på 

samme tid. Jeg lurte lenge på om jeg skulle velge en takkesalme 

å skrive om i Texas Nytt, ganske enkelt fordi vi som familie føler 

oss utrolig privilegerte og heldige som får denne muligheten til 

å bo og arbeide i USA noen år. Men så valgte jeg likevel salmen 

«Kallet», en relativt ny salme av John Bell og Graham Maule 

(eng: The Summons), oversatt til norsk av Hans Olav Mørk.  

Vi har mange ulike oppfatninger av hva et kall til tjeneste inne-

bærer – og jeg har selv hatt den oppfatningen at kallet er noe 

stort som bare de få utvalgte får – de som reiser ut som misjo-

nærer, prester eller på andre måter vier sitt liv til tjeneste for 

Gud. Men det er ikke slik - det å følge etter Jesus er først og 

fremst å være et medmenneske der du er. Det er å bry seg om de 

vi har rundt oss, men også å tørre å hjelpe de som faller utenfor 

i samfunnet vårt – de som ingen andre ser, de små og hjelpeløse 

blant oss. Og de er det mange av – vi trenger ikke reise langt for 

å finne de som trenger vår hjelp. Dette er kallet fra Jesus – å 

være et medmenneske. Mange ganger kan det være litt skum-

melt og utfordrende – det er alltid lettere å forbli i vår trygge 

komfortsone enn å rekke ut en hjelpende hånd til en fremmed. 

Men å tørre å følge etter Jesus inn i det som er ukjent innebærer 

også at Jesus faktisk går foran oss – han viser vei, og der han er 

kaller han også oss til å være – sammen med de som trenger vår 

hjelp.  

 

 

Arnfinn Eng begynner som ny sjømannsprest i Houston etter 

Ingvild Mydske Fallegård. Forhåpentligvis er han på plass i 

Houston sammen med familien i god tid før påske. Han kom-

mer fra jobben som studiesjef ved Det teologiske Menighetsfa-

kultet i Oslo.      
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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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En sommerdag før jeg flyttet til Houston, kom 

min søsters svigermor bort til meg med denne 

oppskriften. Hun mente den ville være perfekt 

for Sjømannskirken, siden vi ofte lager mat til 

mange. Når hun selv venter storfamilien til 

middag lager hun ofte denne retten. Populær 

blant både små og store.  

Nå har vi prøvd den ut et par ganger på Sjø-

mannskirken, og hver gang forsvinner den før 

vi får sukk for oss. Det er en skikkelig takk-

nemlig rett å lage, siden den kan forbedres 

dagen før den skal spises. Retten passer både 

som lunsj, middag og kvelds. En time før man 

skal servere familie og venner, setter man for-

ma i ovnen, blander sammen salaten og dek-

ker bordet.  Så er det bare å nyte maten og 

fellesskapet!  

 

Form med ost, skinke, loff og paprika 

4-6 porsjoner 

Finn fram:  

200 gr ost i terninger 

350 gr kokt skinke i terninger 

6 skiver loff i terninger 

2 grønne paprika i terninger 

1 liten boks hermetiserte sjampinjong 

1 ts skarp sennep 

5 egg 

5 dl melk 

5 ss smeltet smør 

Salt og pepper 

Gjør slik: 

Bland ost, skinke, loff, paprika og champignon i en ildfast 

form.  

Visp sennep, egg, melk, smør, salt og pepper lett sammen 

og hell røren over de øvrige ingrediensene i formen.  

Dekk med folie og la stå i minst 4 timer, gjerne over natten, 

slik at loffen blir myk og smakene får blandet seg godt.  

Stekes på 175 ºC / 350 ºF i én time. Retten skal være saftig. 

Server med druesalat og nyt!  

 

 

Druesalat 

2 dl  majones 

2 dl rømme 

sitronsaft 

salt, sukker og pepper 

1 pakke blå druer 

1 purre 

Bland majones og rømme og smak til med sitronsaft, sukker, 

salt og pepper.  

Del druene i to og skjær purreløken i strimler. Alt blandes sam-

men.  

Form med ost og skinke 
Enkel middag til mange 

 Fra  

Sjømanns-

kirkens 

kjøkken 

 

Skrevet av: Ingrid Kyllingstad 
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Norsk og amerikansk grunnlov bygger på de samme prinsip-

per, og i utgangspunktet er våre demokratier ganske like. Men 

det er allikevel betydelige forskjeller, og mye kan være forvir-

rende når man kommer flyttende hit og begynner å følge med 

på amerikanske nyhetssendinger og amerikansk politikk. Vi 

har derfor forsøkt å lage en oversikt over de viktigste forskjel-

lene, både i valgprosessen og hvordan sentrale og lokale myn-

digheter styrer. Dette er på ingen måte en komplett oversikt, 

men dersom man er interessert, finnes det et hav av informa-

sjon hvis man søker på Internett.  

“We, the people…” dette 

var begynnelsen på The 

Constitution og etter hvert 

The Amendments (Bill of 

Rights) som politikken i 

USA bygger på. De fleste 

av oss er vant til et demo-

kratisk samfunn og tar det 

for gitt at lover og regler 

er fornuftige og rettferdi-

ge. Sånn har det jo ikke 

alltid vært, og alle nasjo-

ners fødsel starter gjerne 

med opparbeidelse av 

lover og regler som skal 

gjelde likt for alle. De fles-

te demokratiske land har 

en grunnlov som blir utarbeidet og endret med tiden. Sånn var 

det også med den amerikanske grunnloven som ”The Founding 

Fathers” brukte 116 dager på i 1787, 55 delegater fra 12 av de 13 

første statene. Vi har vel alle 

hørt ”you have the right to 

remain silent….”, ”I plead the 

fifth”, ”all men are created 

equal” og mange andre sitat fra 

filmverdenen, i rettssaker og i 

det politiske liv i USA. The 

Constitution bestemmer hvor-

dan landet skal styres, valgreg-

ler og maktfordelingen. The 

Bill of Rights som ble lagt til 

noen år senere, styrer rettighe-

tene til det amerikanske folk. 

The Bill of Rights var opprin-

nelig 10 amendments, i dag er 

det totalt 27. Det er det tiende amendmentet som gjør at det er 

så stor forskjell mellom hvor mye som styres føderalt og hva 

som styres av hver enkelt stat. Opprinnelsen til det tiende 

amendmentet var at de ikke ville ha samme styresett som brite-

ne med sin utøvende makt over koloniene. Dette kan noen 

ganger ha den effekten at noe som er lov i en stat, er forbudt i 

Amerikansk demokrati 

 

Hovedsak 
Skrevet av: Reidun Sollie 

følge den føderale loven, og noe som er tillatt i en stat, kan være 

straffbart i en annen stat. Det er for eksempel ikke lov i henhold 

til føderal lov å dyrke, selge eller besitte marihuana selv om det 

er til medisinsk bruk. Men dette er det nå flere og flere stater 

som har legalisert. 

I USA står maktfordelingsprinsippet sterkt, utøvende 

(Presidenten) og lovgivende (Kongressen med sine to kamre; 

Representantenes hus og Senatet) myndighet har like mye 

makt. Presidenten kan ikke avsettes, bortsett fra ved riksrett. I 

Norge derimot kan Stortinget når som helst avsette statsminis-

ter og regjering ved mistillitsforslag. Presidenten i USA er stats-

overhode og leder for det føderale byråkratiet, samtidig som 

han er leder for den utøvende makt og øverstkommanderende 

for militæret. Representantenes hus velges for to år, og det er 

flest representanter fra de folkerike statene. I senatet har hver 

delstat to representanter som hver velges for seks år. Som i Nor-

ge har USA Høyesterett (The Supreme Court) som den høyeste 

rettsinstans. Høyesterettsdommerne utpekes av presidenten, 

godkjennes av Senatet og har stillingen på livstid. Hver enkelt 

delstat har i tillegg sine egne rettssystemer med tre nivåer av 

domstoler, på samme måte som i Høyesteretten (distriktsrett, 

appellrett og høyesterett). Dommerne i delstatene blir valgt av 

folket. 

Før man kan gå til valgurnene i USA, må man registrere seg 

som velger. I Norge er vi vant til at dette går automatisk. I USA 

er det noen som mister stemmeretten bl.a. pga kriminelle hand-

linger. I Kentucky og Virginia mister man stemmeretten på livs-

tid, men man kan søke om å få retten tilbake gjennom en om-

stendelig prosess. Velgere som er hjemløse har ofte vanskelighe-

ter med å registrere seg siden de fleste stater krever bostedsad-

resse og noen stater krever til 

og med legitimasjon.  I Norge 

kan man miste  stemmeretten 

ved landsforræderi, forsøk på 

statsomveltninger og ulovlig-

heter i forbindelse med valg, 

og da mister man stemmeret-

ten i 10 år. Av straffedømte i 

USA er det ca. 5,9 millioner 

som har mistet stemmeretten. 

Valgdeltakelsen blant de som 

har lov til å stemme ligger nå 

på 40 - 60%, i Norge ligger vi 

vanligvis på over 80%. De fles-

te statene krever at man registrerer seg før man kan stemme; 

North Dakota er den eneste staten der man ikke må registrere 

seg, og i noen få andre stater kan man registrere seg på valgda-

gen. Disse statene har gjerne høyere valgdeltakelse enn f.eks. 

Texas, der man må registrere seg senest 30 dager før valgdagen. 
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Før selve valgdagen må man i USA ha 

primærvalg, en innledende valgrunde, 

der man stemmer på partiets valgkan-

didat. Dersom man velger partitilhø-

righet når man registrerer seg, kan 

man også stemme i primærvalget. Pro-

sessen er den samme som ved presi-

dentvalget; man stemmer på sin egen 

kandidat, hver delstat sender så sine 

valgmenn til partikongressen, der de 

formelt stemmer over hvem som skal 

bli presidentkandidat. 

Primærvalget foregår til ulike tider i de ulike statene, fra januar 

til juni, men det er de første primærvalgene i Iowa og New 

Hampshire som får mest oppmerksomhet, siden de gjerne på-

virker andre primærvalg senere. Super Tuesday (som regel en 

tirsdag i februar eller mars) er en dag der mediedekningen er 

stor, da er det mange stater som har primærvalg. Dersom en av 

kandidatene har gjort det særlig godt denne dagen, er sjansen 

stor for en seier til slutt.  

Det er også ulik praksis i hver delstat om hvem de sender som 

valgmenn. Noen stater sender alle sine valgmenn til den som 

vinner staten, mens andre fordeler valgmennene prosentvis 

etter oppslutning. Demokratene har også noe som heter super-

delegater, det vil si demokrater med politiske verv. Disse står 

fritt til å stemme på den kandidaten de mener vil være den beste 

presidentkandidaten. Disse er det gjerne stort fokus rundt, si-

den de ofte påvirker de resterende valgmennene til å velge sam-

me kandidat. 

I motsetning til i Norge der vi har større fokus på de ulike parti-

ene, er det i USA et mye større fokus på enkeltpersoner. Det er i 

praksis et topartisystem, selv om det finnes flere partier man 

kan stemme på. Libertarian Party er det tredje største partiet 

som har eksistert siden 1971 med det treffende slagordet; ”There 

ain’t no such thing as a free lunch (TANSTAAFL)”. Ca 1% av 

stemmene gikk til Libertarians ved forrige presidentvalg. Andre 

partier som faktisk også får en voksende støtte er Green Party 

og Pirate Party. I praksis har de ikke så mye å si, selv om noen 

få av representantene har blitt valgt inn på lokalpolitisk nivå. 

Andre vil nok heller hevde at stemmene som går til disse partie-

ne, er stemmer som heller burde vært gitt til en av de to store 

partiene. Det har vært mye snakk om The Tea Party, hvor stor 

innflytelse de har og hvor ekstreme de er i sine meninger. The 

Tea Party startet som en bevegelse utenfor alle partier, men de 

har etter hver fått mer innflytelse ved å få inn sine Teapartyere 

blant republikanerne, noe vi fikk se et godt eksempel på da se-

natoren Ted Cruz (TX) benyttet seg av sin filibuster-rett og 

holdt en 21 timer og 19 minutters tale for å forsøke å stanse 

Obama-care.  

Som i primærvalget er det også indirekte valg ved presidentval-

get. I hver delstat i tillegg til Washington DC, stemmer man 

egentlig på valgmenn som er plukket ut på forhånd. Hver del-

stat har et visst antall representanter bestemt etter antall inn-

byggere, folkerike California har 55, Texas er en god nummer to 

med 38. I tillegg til de 435 representantene, velges det også 100 

senatorer til Kongressen, samt tre re-

presentanter fra Washington DC. Med 

538 valgmannsstemmer, må president-

kandidaten ha minst 270 valgmann-

stemmer for å vinne. I nesten alle del-

statene får flertallet alle valgmennene, 

bortsett fra i Maine og Nebraska som 

har en litt annen fordelingsnøkkel med 

en representant fra kongressdistriktet 

og to representanter til flertallet i sta-

ten.  Presidenten kan på denne måten 

ende opp med å vinne selv om han ikke 

får flest stemmer blant folket. Dette har skjedd tre ganger, sist i 

år 2000 der Al Gore tapte mot George W. Bush, selv om han 

hadde en halv million stemmer mer. Dersom ingen av presi-

dentkandidatene får 270 valgmannstemmer, er det Represen-

tantenes hus som velger en av de tre øverste kandidatene, dette 

har kun skjedd to ganger (1800 og 1824). 

Samtidig som det er presidentvalg, er det også flere andre føde-

rale og lokale 

valg. Hvert 

andre år er det 

kongressvalg, 

hele Repre-

s e n t a nt e n e s 

hus og ca. en 

tredjedel av 

senatet er på 

valg hver 

gang. I hver 

delstat er det 

ulike typer valg hvert år, det finnes delstatsfolkeavstemninger, 

lokale folkeavstemninger, delstatsvalg (guvernør, delstatskong-

ressvalg), delstatsprimærvalg, valg av skolestyrer, dommere, 

bystyre og ordførere.  

På lokalvalgnivå er det samtidig som presidentvalget også valg 

av guvernører, senatorer og kongressmedlemmer. I tillegg vel-

ges ulike andre embetsmenn.  Er man stemmeberettiget og har 

registrert seg, kan man også her forhåndsstemme ved personlig 

oppmøte eller via posten dersom man kvalifiserer for det. På 

valgdagen er det ofte lange køer, og etter å ha sett hvor mye 

man stemme på, skjønner jeg at det kan ta tid. Noen velger enk-

leste løsning med å stemme på sitt parti, da vil alle de ulike en-

keltvalgene få stemmen kun på det partiet. Dersom man har 

satt seg litt inn i hvem som stiller til valg på de ulike nivåene, 

kan man stemme på de personene man ønsker skal sitte i de 

ulike posisjonene, uavhengig av om de tilhører ditt parti. I til-

legg er det ofte folkeavstemninger på ulike proposisjoner. Ved 

forrige valg i Katy var det 29 ulike proposisjoner man kunne gi 

sin ja/nei stemme til. En av de var forslaget om å bygge en ny 

fotballstadion til 69 millioner USD, dette ble nedstemt med 

9011 mot 7458 stemmer. Totalt ble det altså avlagt 16,469 stem-

mer; dette er ikke mange stemmer med tanke på at det er over 

300.000 registrerte stemmeberettigede i Fort Bend County. 

Man kan også stemme på sin egen dommer, sheriff, sin egen 

embetsmann og konstabel. Valgdeltakelsen på disse valgene er 
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oftest veldig lave, i vårt distrikt var det 

litt over 8% ved forrige valg. Dette gjør 

at hver enkelt stemme kan telle mye, og 

for å vinne valget er det viktig for kan-

didatene å få sine egne velgere til å stil-

le opp på valgdagen. Ved presidentvalg 

var deltakelsen på rundt 60% i vårt 

distrikt.  

I ukene før det er valg ser man ofte 

valgplakater for lokalpolitikere foran 

husene til tilhengerne av de som stiller 

til valg, i tillegg til plakater langs veie-

ne. Det er ofte reklamesnutter på tv der 

de i stedet for å promotere saker de står 

for selv, heller rakker ned på motstan-

derne. Dette har vist seg å være en 

bedre taktikk for å samle stemmer til 

seg selv. Personfokuset er minst like 

stort på lokalnivå som det er under presidentkampanjen.  

Bystyret i Houston er organisert etter såkalt “strong mayoral 

form of municipal government”. Dette betyr at borgermesteren 

har stor makt og har det totale administrative ansvaret, utnev-

ner/avskjediger departementssjefer og administrerer budsjett, 

dog må budsjettet godtas av bystyret. Totalt skal det velges bor-

germester, rådmann og 16 medlemmer til bystyret. Disse blir 

valgt uavhengig av partitilhørighet for to år av gangen og kan 

sitte inntil 6 år. I Houston svinger det mellom hvem som har 

flertallet av demokratene og republikanerne. 

Statene i USA blir enten styrt etter Home Rule eller Dillon´s 

Rule. Home Rule betyr at statene styrer, bestemmer og lager 

sine egne lover så lenge de ikke bryter med den føderale grunn-

loven. Texas styres dels etter Home Rule og dels etter Dillon´s 

Rule, som betyr at dersom de vil gjøre lovendringer som bryter 

med eller ikke er helt lik føderal lov, må de føderale myndighe-

ten godkjenne dette. Siden Texas delvis styres etter Home Rule, 

betyr det at byer med over 5000 innbyggere kan velge om de vil 

ha Home Rule. Counties og noen spesielle distrikter kan ikke 

velge, de må styres etter Dillon’s Rule. Skoledistriktene kan vel-

ge, men ingen skoledistrikter i Texas har valgt Home Rule.  

Texas har 254 counties som hver styres av en dommer og fire 

kommisjonærer. Disse folkevalgte bestemmer blant annet bud-

sjett og skatterater innen sitt county.  

Guvernøren er øverste sjef som blir valgt for fire år, og kan gjen-

velges i det uendelige. Andre valgte representanter i høyere stil-

linger kan kun sitte fire år. State Legislature  som består av Se-

natet (31 medlemmer) og Representantenes hus (150 medlem-

mer) møtes annet hvert år den andre tirsdagen i januar. De må 

bli ferdig i løpet av 140 dager, og andre spesielle legislative sess-

ions har en frist på 30 dager.  

Noen av gjestene under fjorårets OTC-middag 

 

Hovedsak 
De ni dommerne i høyesteretten i hver delstat blir også folke-

valgt. I Texas er det juridiske systemet 

veldig komplisert, men som en siste 

utvei i på høyeste nivå er det høyesterett 

som tar seg av sivilsaker og saker der 

mindreårige er involvert, mens ankeret-

ten tar kriminalsaker. Dommerne i beg-

ge disse rettssystemene blir valgt for 

seks år av gangen, men de kan ikke være 

over 75 år når de blir valgt. På føderalt 

nivå er det høyesteretten som tar seg av 

lovtolkninger av The Constitution i til-

legg til å være siste instans  for apellsa-

ker. 

Det republikanske partiet står sterkt i 

Texas, mye på grunn av all den oljen 

som staten er så avhengig av, de har en 

meget konservativ skattepolitikk og et 

konservativt kristent verdisyn. Som en 

del av sørstatene har mange beholdt 

flere av de gamle holdningene som har 

vart helt fra den amerikanske borgerkri-

gen. Helt fram til slutten av forrige år-

hundre var det derimot demokratene som dominerte. Dette 

forandret seg etter at Bush-klanen begynte å regjere. Selv om de 

fleste stemmer republikansk i Texas er Houston og Dallas delt 

50/50, mens Austin området ikke overraskende er demokratisk. 

Mindre byer og på de fleste småstedene er det republikanerne 

som har flertallet. I kongressen er det også flest republikanere 

med 24 av totalt 36. Rick Perry har sittet som guvernør for Tex-

as siden 2000, ingen andre guvernører har sittet så lenge som 

han i Texas. Han prøvde seg som kandidat i den republikanske 

nominasjonen til presidentvalget i 2012, og mange tror nok han 

forsøker igjen i 2016. Med sitt store fokus på religion, mindre 

styring fra øverste hold, motstander av de homofiles rettigheter, 

senking av skatter og økt jobbtilbud til folket er han en sterk 

kandidat i det konservative Texas. Perry har gjort seg bemerket 

med at han benyttet seg av sin vetorett flere ganger, bl.a. la han 

ned veto mot 79 lovforslag på den amerikanske farsdagen i 

2001, derav det passende navnet ”Father’s Day Massacre”. 

Mange av lovforslagene han la ned veto mot, kan man som 

nordmann med god grunn stille spørsmål ved. Et av lovforslage-

ne var forbud mot å henrette mentalt tilbakestående, han stem-

te også nei til lavere rentelån til nye miljøvennlige bygg.  

Norge som nasjon er yngre enn USA, men har en historie som 

strekker seg langt bakover i tid. USA som nasjon har eksistert 

noe lenger, men har ikke like mye historie å skilte med. Landet 

som begynte sin eksistens med immigranter fra Europa, kan 

skilte med en nasjonalfølelse man nesten ikke finner noe annet 

sted. Unge menn og kvinner går fremdeles frivillig i krig for å 

forsvare friheten, selv om det innebærer krigføring langt utenfor 

landegrensene. Man kan fundere mye rundt nasjonalfølelse og 

demokrati, men stemmeretten er noe vi alle har, og jeg håper 

alle benytte seg av den retten, uansett hvor man er stemmebe-

rettiget. 
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Incumbent: nåværende/sittende 

Inside the Beltway: Saker som kun har interesse for politi-

kerne og ikke generelt blant folket. 

Lame Duck: Representant som nærmer seg slutten på sin pe-

riode, etter at ny etterfølger er valgt. De har ofte mindre makt 

siden det er mindre attraktivt å samarbeide med de som er på 

vei ut av politikken. 

McCarthyism: Usanne anklager mot motparten i et forsøk på 

å sverte de. Har sitt utspring fra Senator McCarthy som på fem-

titallet ødela mange karrierer innen politikken ved å spre rykter 

om at de var kommunister. 

Pork Barrel: Unødvendige tiltak der politikerne kun er ute 

etter å sanke stemmer. Uttrykket stammer fra slavetiden da 

slavene strømmet til de store tønnene med salt gris som de en 

sjelden gang fikk lov til. 

Red Tape: Prosedyrer i det politiske liv som tar lang tid. Bak-

grunnen til uttrykket kommer fra 1800 tallet da offisielle doku-

menter ble bundet sammen med rødt bånd. 

Rubber Chicken Circuit: De mange middagene politikerne 

må være med på for å samle inn penger til valgkampen. Det ble 

ofte servert oppvarmet kylling som dermed ble litt seig på smak. 

Whistle-stopping: En kandidat holder mange taler på flere 

steder i løpet av kort tid. Tidligere reiste politikerne ofte med 

tog og holdt mange taler gjerne bakerst på toget ved hver sta-

sjon. 

Affirmative action: Kvotering, i Norge mest brukt ved 

kjønnskvotering og etnisk kvotering. 

Common Law: Sedvanerett 

Constituent: Velger 

Crossing the Floor: Når en representant stemmer mot sitt 

parti, skjer sjeldent i Europa, men ganske vanlig i USA. 

Donkey Vote: En stemme en representant får fordi velgeren 

kun stemmer sitt eget parti og ikke stemmer på de individuelle 

kandidatene. 

Impeachment: Tiltale/ riksrett 

Kitchen Cabinet: Det uformelle navnet på presidentens nær-

meste stab. 

Miranda warning/rights: Den berømte setningen ”you have 

the right to remain silent, you have the right to an attorney…” 

har fått tilnavnet Miranda etter en sak der tiltalte tilsto under 

politiforhør uten advokat tilstede og ble frifunnet på det grunn-

laget. (Miranda ble senere dømt i en ny rettssak.) 

Nyttige politiske ord og uttrykk: 

Gerrymandering: valgkretsen blir bestemt med det formål å 

få flest stemmer til en kandidat i det spesielle området. 

Suffrage: stemmerett 

Secessionists: separatist  

Laissez-faire: politisk styring med lite innflytelse fra styre-

maktene 

Fiscal Policy: Myndighetene regulerer skatter og økonomiske 

tiltak for å påvirke økonomien. 

Referendum: folkeavstemning 

Bipartisan: Samarbeid mellom to partier. 

Bully Pulpit: Når presidenten skal inspirere eller moralisere. 

Caucus: Forberedende partimøte før delegatene velges 

Checks and Balances: Systemet med tredeling av makten 

mellom utøvende-, dømmende- og lovgivende makt. 

Coattails: Når seirende kandidater drar med seg andre mindre 

viktige kandidater til seier. 

Dark Horse: Kandidat som har dårlige sjanser til å vinne. 

Fence Mending: Når politikere drar ut til valgkretsene for å 

forklare upopulære avgjørelser. Uttrykket stammer fra en poli-

tisk visitt i 1879, der politikeren prøvde å si at han bare var 

hjemme for å reparere gjerdet. 

Filibuster: Lang debatt der formålet er å hindre at et forslag 

blir vedtatt. I 2009 ble 80% av store lovforslag stoppet ved fili-

bustering i USA. 

Fun facts: 

 Den eldste presidenten som har blitt innsatt var Reagan 

(69), den yngste var Kennedy (43). Theodore Roosevelt var 

den yngste (42) til å bli president, han tok over etter at 

McKinley ble drept.  

 Barack Obama er den 44. presidenten, men det har bare 

vært 43 presidenter, Cleveland ble valgt to ganger, men 

ikke etter hverandre, så han ble både den 22. og 24. presi-

denten. 

 Obama liker ikke iskrem fordi han jobbet på iskrembutikk 

som tenåring. 

 Clintons kjælenavn som liten gutt var Bubba. 

 Det er alltid valg på en tirsdag, siden de som bodde langt 

unna gjerne trengte en dag på reisen, og slapp dermed å 

reise på hviledagen. 

 Hvilke presidenter er på pengene? 

 Washington ($1), Jefferson ($2), Lincoln ($5), Hamilton 

($10), Jackson ($20), Grant ($50), Franklin ($100), McK-

inley ($500), Cleveland ($1,000), Madison ($5,000), Chase 

($10,000) og Wilson ($100,000).  

 Lincoln ($0.01), Jefferson ($0.05), Roosevelt ($0.10), 

Washington ($0.25), Kennedy ($0.50)  
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Immigrasjon 
Grensestaten Texas 

Texas er en av fire amerikanske delstater som grenser til Mexi-

co, og staten utgjør nesten 70 % av den 3169 km lange nasjonale 

grensen. Geografien, demografiendringene og den sentrale posi-

sjonen i amerikansk politikk og økonomi gjør immigrasjon til et 

hett tema i Texas.   

Hvite i mindretall i Texas 

Texas er kjent som en konservativ stat i amerikansk politikk, og 

assosieres gjerne med hvite cowboyer. Men demografien er i 

rask utvikling. Det siste tiåret har befolkningen i Texas vokst 

dobbelt så raskt som i landet for øvrig, og dette har ført til end-

ringer i den etniske sammensetningen. Det er allerede ti år si-

den Texas ble en av fire stater der under halvparten av befolk-

ningen er hvite, og innen 2040 vil trolig 70 % være av latiname-

rikansk opphav. Den historiske hvite majoriteten er i ferd med å 

bli en minoritet.  

Sikkerhet, infrastruktur og økonomi 

Mange texanere har dype røtter i Texas samtidig som de har 

hatt spansk som morsmål gjennom generasjoner. Texas var 

opprinnelig en del av Mexico, og det ble ikke en selvstendig 

amerikansk stat før i 1836. Siden den gang har forholdet mel-

lom nabolandene vært tett. Langs Rio Grande finnes søsterbyer 

der folk har vokst opp på begge sider av grensen. Byene flyter 

nærmest over i hverandre på grunn av den store trafikken av 

mennesker og varer. Derfor har Texas tradisjonelt vært opptatt 

av åpne grenser og fleksibilitet.  

11. september 2001 markerte imidlertid et vendepunkt i synet 

på immigrasjon. Inntil da hadde immigrasjon i stor grad vært et 

spørsmål om økonomiske avveininger. Terrorangrepene skapte 

en forbindelse mellom immigrasjon og nasjonal sikkerhet som 

ikke hadde vært der tidligere. Det nye fokuset på sikkerhet og 

terrorbekjempelse førte til at politikerne vegret seg for å vedta 

lovgivning som kunne oppfattes som immigrasjonsvennlig. Et-

terdønningene er fortsatt merkbare i dagens debatt. 

Infrastrukturen i USA er et sentralt sikkerhetsaspekt. Det gode 

veinettet skaper effektivitet, også for kriminell transport. Der-

som man først kommer seg over grensen, er det raskt og lettvint 

å frakte mennesker og ulovlige varer på veier som I-10 og I-45.  

Samtidig er infrastrukturen verdiskapende ved at den muliggjør 

effektiv import og eksport fra og til Latin-Amerika. 80 % av all 

varefrakt mellom Mexico og USA går gjennom Texas. Ameri-

kansk industri vil derfor ta skade av en streng grenseregulering.  

Et annet verdiskapende element er arbeidskraften som kommer 

med immigrasjonen. Innvandrerne er villige til å ta arbeid som 

mange amerikanere ikke lenger ønsker å ta, særlig i service-

sektoren. Dersom de ulovlige innvandrerne tvinges ut, vil prisen 

på arbeidskraften gå opp. Selv om det i Texas er ulovlig å anset-

te en ulovlig innvandrer, er det betydelig etterspørsel etter og 

aksept av illegal arbeidskraft. 

Den store elefanten i rommet  

Det finnes om lag 11 millioner illegale innvandrere i USA. 

Mange lever ganske alminnelige liv i årevis. De jobber, bor og 

tar del i samfunnslivet. På den annen side lever de med utrygg-

het og uten sosialt, politisk og økonomisk sikkerhetsnett. Enkel-

te lever hele livet i USA uten noen sinne å oppnå statsborger-

skap. Noen søker om familiegjenforening når deres barn, som 

 

Hovedsak 
Skrevet av: Trine  Urtubia Moe 

Projected Texas Population, 2013 

 

Total Anglo Black Hispanic Other 

25,843,786 11,472,860 2,963,671 9,961,641 1,445,614 
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Lokale samarbeidsavtaler 
 

Partnership 
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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. 

4-2013 

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 

Ingvild Fallegård, imf@sjomannskirken.no  

 

Partnership 

Ny Sudoku 
Vanskelig Sudoku 

4 3   2  9   

   6  8   1 

  6 7  9    

6  3     5  

     6  9  

8   9      

   4  2 1  8 

7      6  5 

 2        

7 4 1 5 9 2 6 3 8 

3 5 9 6 4 8 2 1 7 

6 8 2 3 7 1 9 4 5 

1 9 4 7 6 5 3 8 2 

5 2 6 8 3 9 1 7 4 

8 7 3 2 1 4 5 6 9 

4 3 8 9 2 6 7 5 1 

2 1 7 4 5 3 8 9 6 

9 6 5 1 8 7 4 2 3 

4 9 8 3 1 2 5 7 6 

6 3 1 7 5 8 9 4 2 

7 5 2 6 9 4 3 1 8 

8 6 7 9 3 5 4 2 1 

9 1 3 2 4 7 6 8 5 

2 4 5 1 8 6 7 9 3 

1 8 9 4 6 3 2 5 7 

5 2 6 8 7 9 1 3 4 

3 7 4 5 2 1 8 6 9 
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Kun et fåtall av ofrene blir indentifisert. Dette skyldes blant 

annet at de ikke rapporterer det de utsettes for. Ofrene har gjer-

ne liten tillit til politiet på grunn av korrupsjon i hjemlandet, de 

kjenner ikke rettighetene sine, og de mottar trusler mot seg selv 

eller sine familier. Motsetningsvis er bakmennene godt kjent 

med sine rettigheter. De kriminelle nettverkene vet hvordan 

systemet fungerer, og skjuler virksomheten ved hyppige eier-

skifter av disse tvilsomme barene og massasjeinstituttene. 

Ofre for menneskehandel har krav på å bli i USA, enten midler-

tidig eller permanent, dersom vedkommende oppfyller visse 

visumkriterier. Utfordringen er å nå ut med denne informasjo-

nen. Texas har etter hvert fått mye erfaring og er en av de del-

statene i USA som mest effektivt formidler juridisk og psykoso-

sial bistand til ofrene.  

Mange mennesker i Sør- og Mellom-Amerika ønsker fortsatt å 

komme seg vekk fra fattigdom eller vold og inn i USA. Det er 

ved selve grensen at individene er mest utsatt for kriminalitet. 

En strengere grensekontroll vil gjøre illegale immigranter desto 

mer avhengig av smuglere, og faren for menneskehandel vil øke 

tilsvarende. Det er de mest sårbare som vil ta størst skade av en 

slik utvikling. 

 

 

Hovedsak 

ofte er født i USA og derfor er amerikanske statsborgere, fyller 

18 år. 

Over tid har fremstående politikere ønsket å få på plass ny im-

migrasjonslovgivning. Den store diskusjonen gjelder hvorvidt 

innvandrerne uten lovlig opphold skal legaliseres. Mange spør 

om det er riktig å belønne kriminell adferd. Står man ikke i fare 

for å skape insentiver for andre til å immigrere ulovlig? Repub-

likanerne frykter det de omtaler som «amnesti». I tillegg kan 

legalisering av de 11 millioner illegale innvandrere tippe den 

politiske balansen betydelig i demokratisk retning, ettersom 

latinamerikanere stemmer overveiende demokratisk.  

Houston er et sentrum for menneskehandel 

I grensestaten Texas er menneskehandel ubehagelig aktuelt. 

Houston betegnes som fremste “hub” for menneskehandel i 

USA. Den effek-

tive infrastruk-

turen, særlig 

veinettet og hav-

nene, legger til 

rette for dette. 

Den internasjo-

nale flyplassen 

brukes dessuten 

som inngangs-

port til USA for 

menneskehandel 

fra andre ver-

densdeler. Byen 

byr også på gode 

jobbmuligheter 

og lave levekost-

nader sammen-

lignet med andre 

storbyer i USA. 

Og fordi mangfoldet i etnisitet og livsstil er så stort, blir ofrene 

mindre synlige i lokalsamfunnene enn en del andre steder. 

«Alle» vet at menneskehandel foregår i Houston. Prostitusjon 

finner typisk sted i tvilsomme barer, såkalte «cantinas», eller i 

spa- og massasjeinstitutter. Men selv om problemet er kjent og 

erkjent, er det vanskelig å bevise at det skjer.  

Trine Urtubia Moe var studentpraktikant ved det norske gene-

ralkonsulatet i Houston høsten 2013.  

Denne artikkelen er en forkortet versjon av en rapport hun 

laget sammen med  den norske ambassaden i Washington 

D.C.  
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Skrevet av: Kate Hellesmark  

Med hjärtat på rätt ställe 

 

Portrett 

I åttende etasje i forretningsbygget River Oaks Tower nær 

downtown, finner jeg døren til Det svenske generalkonsulatet. 

Svenske-kungen og hans Silvia har sin naturlige plass på veg-

gen i inngangspartiet, og minimalistiske møbler fra det svens-

ke firmaet, Kinnarps, pryder rommet med sine karakteristiske 

friske farger og fasonger. Astrid Marklund møter meg med et 

fast håndtrykk og et varmt smil, og jeg ønskes hjertelig vel-

kommen til Det svenske generalkonsulatet i Houston. Bak den 

store skrivepulten, og med imponerende utsikt til Houstons 

skyline, forteller hun om sin rolle som honorær konsul for sine 

landsmenn i Houston. 

Siden juni 2012 har hun hatt denne jobben som honorær konsul 

og som kort fortalt handler om å bistå alle de svensker i distrik-

tet som befinner seg langt hjemmefra. Dager som er fylt av kon-

sulære saker av ulike karakter og alvorlighetsgrad, passutstedel-

ser og hjelp til visum og førerkort. Men også innenfor business, 

kunst og kultur har hun viktige oppgaver for landet sitt her i 

Houston.  

Til å hjelpe seg har hun sin kollega Leona Petersson og sammen 

driver de konsulatet etter beste evne, viten og vilje innenfor sta-

tene Texas, Oklahoma og Arkansas.  

Det mest dramatiske hittil har vært noen mindre demonstrasjo-

ner og selvfølgelige disse tornadoene som ofte ser ut til å treffe 

Oklahoma. Selv har hun evakuert fra orkanene «Rita» i 2005 og 

«Ike» i 2008. Det var en ubehagelig opplevelse, minnes hun. 

Hun stortrives i jobben sin og regner seg som både svensk og 

amerikansk etter å ha bodd i Texas i snart 30 år. «Opprinnelig 

var planen å bli i 2 år, men nå har det jo blitt litt lenger enn 

det», smiler hun.  

Sammen med ektefelle Søren og deres to sønner, flyttet hun 

over Atlanterhavet i 1985, og guttene fikk med seg noen års sko-

legang i Sverige før de dro avgårde fra hjemlandet. I Waco, Tex-

as, der det på den tiden var få eller ingen svensker, lærte de seg 

å leve i Texas med alle dens fordeler og ulemper. ”Og det har 

vært nyttig for oss senere”, innrømmer hun. Sønnene er nå blitt 

35 og 38 år gamle og har bosatt seg i henholdsvis Houston og 

New York. Og hun finner raskt frem et innrammet fotografi av 

tre blide barneansikt. «Dette er mine barnebarn», forteller hun 

og er selvfølgelig så stolt som bare en farmor kan tillate seg å 

være.  

Med utdannelse og MBA fra Baylor University, har hun hatt en 

strålende yrkeskarriere å se tilbake på. I 10 år drev hun sitt eget 

konsulentfirma med hovedvekt på å hjelpe europeiske selskap 

til å etablere seg i Texas. Det har alltid vært givende arbeid for 

henne syns hun. Foreløpig er firmaet lagt litt på vent, for døgnet 

har ikke nok timer når man er honorær konsul for Sverige i 

Houston og i tillegg CFO i ektefellens kjemi-firma. «Det blir 

absolutt ikke en 8-5 jobb, men en livsstil», forklarer Astrid meg. 

«Og det gir meg stor fleksibilitet når jeg stort sett kan bruke den 

tiden det tar på å fullføre en jobb. Og det er ganske så avstres-

sende egentlig.» 

Men hun har ikke alltid vært en travel yrkeskvinne selv om hun 

har vært travel med sitt viktige arbeid på hjemmebane. Frem til 

sønnene hennes var rundt 18 år og fikk tilgang på egen bil, har 

hun hovedsakelig stelt for sin familie i hjemmet sitt.  Det var i 

løpet av den tiden hun tok sin MBA og andre korresponderende 

kurs fra Uppsala Universitet i Sverige. Og det var en god kombi-

nasjon for henne å være taxi-sjåfør for barna og selv kunne ta 

utdannelse.  

For som hun selv sier: «Det er vel respektert å være hjemmear-

beidende, eller husmor om du vil, her i Texas og USA. Det sees 

på med samme verdighet og på lik linje med et hvilket som helst 

annet yrke. Og det er så flott! Kjønnsrollene i USA er annerle-

des, og likestillingen slik vi er vant til i både Sverige og Norge, 

står ikke like sterkt. Men det oppleves aldri nedverdigende å 

være kvinne – verken i jobbsammenheng eller ellers». Hun hus-

ker kun en episode da hun ble titulert som Mrs. Søren Mark-

lund, og hun ble opprørt over akkurat det. Mens undertegnede 

har friskt i minne selvopplevde vanskeligheter med å bli tatt på 

alvor i et ørlite mannsdominert land, har altså Astrid Marklund 
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Lett Sudoku 

Havn 

 

Onsdagsforum 

 

Info 
Skrevet av: Karianne Angelskår 

6 8 3 7 4  1 5  

1  4    8   

7  2 8  5 3   

  8   4 2   

9  6   7  8  

  1    9 4  

 6   2     

8    7 1   9 

 1 7 9 5 3 6   

12. februar Linedance 

26. februar Besøk av en representant fra Houston Livestock Show 
and Rodeo som forteller om rodeoens historie, hva 
inntektene går til og hva som ligger bak et slikt arrange-
ment. 

26. mars Utflukt: 

Omvisning på Houston Ballett og Opera ved trombonist 
Thomas Hultén.  Lunsj i downtown 

9. april ”Texas blomster” Foredrag med nydelige bilder ved 
Berit Aagaard 

23. april Programmet foreløpig ikke klart 

21. mai Sommeravslutning med Minimesse 

PROGRAM FOR VÅREN 2014 

Onsdagsforum har møte annenhver onsdag i Sjømannskirken i Houston og starter 

kl.10.30. 

Det tas forbehold om endringer i programmet.  

Tlf. 281 998 8366  houston@sjomannskirken.no 
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Edda Fides 

Skrevet av: Kristian Kyllingstad 

 

Messa ombord 

Broen med kaptein Torleif Espenes og overstyrmann Jim-

Ivar Berg 

 

 

Golfannonse 

 

 

SJØMANNSKIRKEN INVITERER TIL   

GOLFTURNERING 7. APRIL 2014 

Dette er en flott mulighet for bedrifter som vil ta sine kunder med ut på golfbanen og drive busi-

ness i andre omgivelser. Eller hva med en team-building dag på den private golfklubben Golfcrest 

Country Club i Pearland, sør for downtown.  Dagen avsluttes med middag med trekning og pris-

utdeling. Alle utgifter er tax-deductible og kan føres som business expense.  

Registrering og lunsj:         11:30 AM - 12:30 PM 

Shotgun Start:                     1:00 PM      

Format:                                 4 Man Scramble 

Gold - sponsor  $1 000 - 4 spillere *              

Silver - sponsor  $500 - 2 spillere *  

  $250 - 1 spiller, bedrift 

  $150 - 1 spiller, privat  

*  -  Alle gull- og sølvsponsorer får firmalogoen godt synlig på golfbanen. 

 

 

Bli med på en flott golfturnering som er en av sjømannskirkens viktigste                   

fundraising-aktiviteter gjennom året!  

2509 Country Club Drive 

Pearland, TX 77581 

Påmeldingsfrist 28. mars 

Max antall spillere: 132 
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vært skånet for det. «Stå på som kvinne», råder hun meg be-

stemt. Jeg sukker lett og bestemmer meg der og da for å prøve 

ut ny taktikk neste gang i møte med offentlige instanser. Girl-

power må til! 

Lengter du hjem til Sverige av og til, spør jeg?  

«Nei det gjør jeg nok ikke», slår hun fast. «Men det er klart at 

det er trivelig å treffe hele min familie som etter hvert teller 50 

personer med stort og smått. Vi er en søskenflokk på åtte, og jeg 

er nest yngst. De fleste er bosatt i Sverige nå, og det blir lett liv 

og røre når vi alle samles. Vi pleier å sørge for et besøk hjem til 

Sverige ca. en gang i året, og da oppholder vi oss på min manns 

slektsgård nær Umeå. Det er så hyggelig der», sier hun overbe-

visende og forteller videre at hun selv også har sine røtter fra 

den svenske landsbygda i Vest-Gotland. 

Da jeg ber henne om å si noen ord om seg selv, nøler hun først. 

«Det spørsmålet burde kanskje andre svare på», ler hun. Men 

etter hvert forteller hun om en strukturert personlighet som 

liker å ha orden rundt seg. En kvinne som er målbevisst og som 

kanskje har lett for å komme i kontakt med andre mennesker. 

Hun forteller om viktige verv som ordfører for det svenske han-

delskammeret i flere år, som Sveriges representant i det norske 

kirkerådet i mange år og interesser som golf, kunst og musikk. 

«Jeg liker stort sett all musikk, inkludert country, men det er 

nok klassisk musikk som ligger mitt hjerte nærmest. Når det 

gjelder kunsten forsøker jeg å være ajour med tidens kunst.» 

Blir hun ikke lei av solen i Texas, da? 

«Nei, jeg går aldri lei av solen», sier hun og smiler. «Det er 

bare toppen! Men man må lære seg å leve etter forholdene. 

Om morgenen må man gjøre unna joggeturene, midt på da-

gen får man holde seg innendørs, og på ettermiddagen er det 

deilig med et slag golf om man ønsker det. Og så må man 

drikke masse vann og spise rikelig med vannmelon. Det er 

viktig for kroppen».  Hun forteller ivrig om en stor interesse 

for golf-sporten, og jeg får presset ut av henne at hun har 18 i 

handicap. Og en ivrig tennis-spiller var hun også i yngre da-

ger – selv om det helst ble en hobby. «Tennis krever mer 

planlegging med å finne en spillende partner til enhver tid, 

mens golf kan du gjøre på egenhånd. Det er den store forde-

len», medgir hun.  

Etter å ha vært bosatt i Texas på det 29. året, fristes jeg til å 

spørre om det er vesentlige forskjeller på en texaner og en 

svenske. Det syns hun det er, definitivt. Det er jo to livsstiler 

som leves. I Texas har man det egentlig ikke så travelt. Skal 

man åpne er bank-konto, kan det ta opptil flere timer. I Sve-

rige hadde det vært unnagjort på 10 minutter. Det er egne 

Texas-normer som gjelder her, og man bruker den tiden det 

tar for å bli kjent med kunden. «Men ikke spør meg om hva 

som er best, for det vet jeg ikke», smiler hun. «Jeg vet bare at 

det er plass til alle slags arbeidstakere i USA, og det er også 

plass for de eldre i arbeidslivet. Vi har greeters som hilser oss 

velkommen når vi kommer inn i varehuset, og de er ofte pen-

sjonister. Det føles nok bra å vite at samfunnet har bruk for 

dem fortsatt», fastslår hun med et snev av alvor i stemmen.  

Etter en drøy times besøk hos Astrid Marklund er det lett å for-

stå hvorfor akkurat hun har blitt tildelt ansvaret som følger med 

en post som konsul i det store utlandet. Hun utstråler troverdig-

het og trygghet og har en naturlig autoritær personlighet. Hun 

er en dame som setter seg mål og som skaper en god atmosfære 

for landsmenn utenfor egen komfortsone.  

Jeg kommer på et sitat jeg engang leste av den danske forfatte-

ren og musikeren – Benny Andersen. Han sier følgende: Hva 

hjelper det at hjertet stadig banker når det ingen har å banke 

for? 

Astrid Marklunds hjerte banker utvilsomt for mange. Sin kjære 

familie, sine medborgere, sine venner og kolleger. Sitt land. Hun 

er tydelig en dame som er stolt over så mye.  

Men banker hjertet hennes for langrennssporten? For jeg dris-

ter meg til slutt med å spørre om hvem hun tror vinner OL om 

noen knappe uker – vår egen Petter Northug eller svenskenes 

Marcus Hellner? 

Da ler hun en trillende latter og meddeler meg at det har hun 

ingen formening om. «Jeg følger ikke så mye med på denne 

sporten lenger. Men jeg bekymrer meg mer om det som skjer 

rundt arrangementet, og at alt skal gå smertefritt av sikkerhets-

messige årsaker. Terror er jo blitt et økende problem for oss 

alle», sier hun bekymret.  

Slik tenker altså en ekte konsul. Slik tenker Astrid Marklund 

med sitt bankende hjerte. 
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To ting å velge mellom til dessert.  Vi prøvde begge. En liten 

hvetemelsbolle med søt saus var kanskje ikke verdens mest 

spennende, men den tradisjonelle rispuddingen var god.  Selv-

sagt ikke like god som riskremen på kirkelunsjen på Sjømanns-

kirken, men det skulle da også bare mangle. 

Og prisen er det definitivt ikke noe å si på! Buffet for to perso-

ner med te og iste i tillegg kom på den nette sum av USD 26.41 

pluss tips.  

Terningkast fire.  Slik det gjerne blir når det ikke er noe feil, 

men heller ikke noe som utmerker seg ved å være bedre enn 

forventet. 

 

 

 

Shiva  

Ut å spise 
Skrevet av: Per Bergstøl og 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. 

Det er ikke så ofte vi spiser indisk mat her i Houston, men av og 

til frister det med et avbrekk fra det «vanlige» meksikanske 

eller italienske eller japanske eller amerikanske. 

Så i dag ble det altså indisk.  Shiva Indian Restaurant ligger i 

Rice Village, på 2514 Times Blvd. Kanskje ikke stedet der de 

fleste ferdes så ofte, men Rice Village er et OK sted å tilbringe 

en lørdag formiddag, og da kan Shiva være et godt valg med 

tanke på hvor man skal spise lunsj. Litt mer presist, og for dem 

som skjønner seg på nyansene innen indisk kokekunst: på Shiva 

er det nord-indisk mat som serveres . 

 

Skepsisen var på topp da vi ankom like etter kl. 1200 på en van-

lig tirsdag, til et lokale nesten helt tomt for folk.  Under et dusin 

gjester tilsammen i et lokale som rommer det mangedobbelte er 

normalt ikke et godt tegn. Interiøret er det ikke noe galt med, 

men det er heller ikke spesielt spennende.  Hvite duker på bor-

dene trekker opp helhetsinntrykket, og betjeningen er blid og 

raskt på pletten med drikke og et fat med naan. 

Utetemperaturen gjorde at det fristet med en kopp varm te.  

Den ble servert med melk slik vi bl.a. ser det i Kina. Litt uventet, 

men teen var god den. 

Lunsj på Shiva er buffet slik man ofte finner den på indiske res-

tauranter. Et relativt begrenset utvalg grønt i salatbaren, og så 

ris, tre kjøttretter, og et par-tre grønnsaksretter. Vi smakte oss 

gjennom det hele, og alt smakte riktig så bra.  Geita kunne muli-

gens ha vært enda litt mørere, men hvor skal man egentlig legge 

lista når det skal serveres geit på indisk?  

 

Texas Nytt Nr. 1 2014  19  

 

 

neste. Når det 

gjelder antall 

frivillige har vi 

registrert 2000 

timer i 2013, 

men her er det 

store mørketall! 

På julemarkedet 

alene var det 150 

frivillige i sving!  

Vi kalte festen 

for frivillighets-

fest, men vi bur-

de heller kalt den 

medarbeiderfest. 

Det er jo ikke slik 

at de frivillige 

bare hjelper oss ansatte med vår jobb. Nei, vi er 

heller et lag som samarbeider for å nå samme mål: 

at Sjømannskirken i Houston skal være et åndelig, 

sosialt og kulturelt møtested.  

Listen over praktiske arbeidsoppgaver som gjøres 

er uendelig lang. I tillegg kommer alt tankearbeid, 

gode ideer, planlegging, evaluering, tilbakemel-

dinger. Det er rett og slett mye som skal til for å 

drive et så aktivt arbeid som det gjøres på sjø-

mannskirken i Houston. Det er godt å ha så mange 

som drar mot samme mål!  

På vegne av Sjømannskirken i Houston: TUSEN 

TAKK til alle dere som bidro i 2013! Håper vi sees i 

2014!  

Fredag 24. ja-

nuar var det 

klart for frivil-

lighetsfest. 

 Rundt 40 men-

nesker fikk ser-

vert raspeballer, 

med diverse til-

behør; pinne-

kjøtt, kjøttpølse, 

kålrabistappe, 

potet, gulrot, 

sirup, surmelk, 

søtmelk, sukker, 

bacon... Det 

smakte herlig og 

d e s s er t bo r d et 

var også dekket 

med mange godsaker; karamellpudding, Dronning Mauds-

pudding, multekrem og krumkaker, med mer. Vi ønsket å 

takke alle de 

som på store 

og små måter 

har jobbet 

som frivillig 

på kirka i 

2013.  

Ifølge sta-

tistikken fra 

2013 har Sjø-

mannskirken i 

Houston kokt 20 000 kopper kaffe, stekt 300 liter vaffelrø-

re, besøkt 176 skip og truffet 713 sjøfolk. Det har vært sam-

let 8466 voksne og 2035 barn og unge på ulike arrange-

ment, og det har vært samlet 4078 mennesker til gudstje-

Frivillighetsfest 

 

Siden sist 
Skrevet av: Ingrid Kyllingstad 
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Vi synger julen inn 

 

Siden sist 

Bendt Nilsen sto for den høytidelige snorklippingen—

på grunn av regnet måtte det skje innendørs! 

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 selv-

sagt også laget til kaffe og 

kaker, og store og små 

koste seg langt utover 

normal leggetid. 

 

1. desember (første søndag i advent) åpnet fa-

milien Kroken i The Woodlands dørene. Her 

feiret vi gudstjeneste i stuen. Kristian prest 

forsøkte å vise hvordan Jesus lå i magen til 

Maria før han ble født. Skikkelig adventsstem-

ning. Etterpå var det som seg hør og bør ad-

ventskaffe tilberedt av alle som var tilstede. 
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5. januar hadde vi julefest på Sjømannskyrkja.  Både store 

og små tok aktivt del i dramatiseringa av  juleforteljinga. Vi 

gjekk rundt juletreet og spiste deilig mat. Til slutt kom Dei 

heilage tre kongane med gåver, ikkje berre til Jesusbarnet, 

men til alle borna. 

Redigert av: Terje Odden 

Glimt fra Kirkeboken 

 
Glimt fra  

Kirkeboken 

Sofia Helen Tronstad ble døpt i Sjømannskirken i Houston 

søndag 22. desember. Her sammen med far Ronny Tron-

stad, mor Suruchi Sing Tronstad og sjømannsprest Kris-

tian Kyllingstad. 

Mia Rose Fredriksen og Kate Philippa Fredriksen ble  døpt i Sjø-

mannskirken i Houston søndag 22. desember . Fra venstre: far-

far Finn Fredriksen, Thomas Andrew Fredriksen (far), Mia Ro-

se, Kate Philippa Fredriksen (mor), sjømannsprest Kristian Kyl-

lingstad,  og farmor Anne Lise Fredriksen.  

Summer Avery Nye ble døpt under familiegudstjenesten i 

Living Word Church i Katy søndag 24. november . Fra venst-

re: far Brian Anthony Nye, gudmor Kristina Prestegard og 

mor Kerry Anne Burt. 

Juletrefest 
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ein roleg formid-

dag, og bilar med 

væpna militære 

patruljerte gatene, 

eit litt uvanleg syn. 

Å reise tilbake til 

USA viste seg å 

ikkje  være så lett-

vint, då vi vart 

sitjande i grense-

kontrollen i nesten to timar. Det viste seg at vi alle måtte ha «I- 

94» når vi kryssar 

grensa på land. 

Sidan vi hadde 

kome til USA 

med fly hadde vi 

ikkje «I-94» og vi 

måtte kjøpe det 

for å få kome 

innatt. Så hugs 

pass og «I-94» 

om du har. 

BIG BEND 

Neste dag  kjørte 

vi mot Big Bend. 

V e g e t a s j o n e n 

endra seg og 

landskapet vart 

kupert. Det gjor-

de godt for ein 

vestlending å sjå 

noko som likna 

fjell. No var vi i 

eit ørkenliknande 

landskap. 

Vel framme i Big Bend var jubelen stor då vi såg «snø» på dei 

høge fjella som ruvar nesten like høgt som Galdhøpiggen. 

Emory Peak er 2385 m.o.h.  At Texas er stort, det veit vi. Men 

det går virkelig opp for oss når vi kjem til denne nasjonalparken 

som er nesten like stor som heile staten Rhode Island.   

«Big Bend nasjonalpark er det største vernede området når det 

gjelder topografi og økologi i USA. Parken omfatter mer enn 

1200 plantearter, over 450 fuglearter, 56 forskjellige arter av 

reptiler, og til sammen 75 arter av pattedyr. Parken dekker 801 

163 dekar (3242 km²).» (Wikipedia) 

Big Bend er ein nasjonalpark som byr på mange muligheter til 

ulike friluftsaktiviteter, både på eigenhand og arrangerte turar 

med guide. 

Nokre  av alle mulighetene du har er milevis med oppmerka 

« Eg trudde ikkje at Texas kunne være så 

beautiful!» (David ni år) 

Eit reisebrev frå Big Bend National Park. 

Med nyinnkjøpt campingvogn og aggregat, tre barn på sju, ni og 

11 år,  fem syklar, varme klede og ellers det ein treng for ein 

skikkeleg campingtur, satte vi av gårde mot Big Bend National 

Park. I samband med Thanksgiving og skulefri var vi ni dagar på 

tur i slutten av november. 

DEL RIO OG CIUDAD ACUNA 

Første etappe på 

turen gjekk til 

byen Del Rio som 

ligg heilt på gren-

sa til Mexico. Vi 

nytta høve til å ta 

oss ein dagstur til 

Mexico. Vi vart 

tilrådd å setje 

bilen att i USA og 

ta ein «Border 

Taxi» over til 

Ciudad Acuna i 

Mexico, noko 

som var veldig 

lettvint. Det er 

utruleg fascine-

rande å sjå kor-

leis alt endrar seg 

berre ved å krys-

se ei bru. Plutse-

leg var vi på eit 

anna kontinent, 

Latin Amerika på godt og vondt. Lydene, luktene, trafikken,  

gateselgarane og livet vitnar om ein annan økonomi og eit anna 

levesett.  Vi rusla rundt i gatene og handla litt småting. Det var 

Big Bend National Park  

Reisetips 
Skrevet av: Karianne Angelskår 
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ruter for turar i fjellet, både korte og lange. Fine vegar til sykkel-

turar. Hesteridning, kanopadling, fugletitting, bading i varme 

kilder og utforsking av eit variert dyreliv. 

Det er òg milevis med vegar som er 

egna for  bilar med firhjulstrekk. 

Vi fekk berre prøvd ut litt av alt Big 

Bend har å tilby. 

Vi hadde base i Rio Grande Village, 

ein koseleg State Park Camp Ground. 

Dette var utgangspunktet vårt for uli-

ke aktivitetar og turar. 

Første kvelden, etter ein lang dag i bil 

var det deilig å bade i nokre varme 

kilder ikkje så langt frå Rio Grande 

Village.  Det vesle bassenget med 

varmt vatn låg heilt på elvebredden til Rio Grande. Men ein 

dukkert i elva var obligatorisk sjølv om det var iskaldt. 

Neste dag var vi klar 

for fjelltur i Chisos 

Mountains. Vi bestem-

te oss for å gå «The 

Lost Mine Trail». Dette 

var ein flott tur på 3-4 

timar som er fin å ha 

med barn på. Passeleg 

lang, ein god del stig-

ning og med ein fan-

tastisk utsikt. 

«Eg visste ikkje at Tex-

as  kunne være så 

beautiful« kom det 

spontant frå 9-åringen 

då vi  nærma oss top-

pen på 2297 moh. Og 

vi var alle enige om at 

det var utruleg vakkert 

m e d  h ø g e 

bratte fjell og 

djupe dalar. 

Ein nydeleg 

tur der vi såg 

mange flotte 

fuglar og dyr. 

Ein dag var vi 

på sykkeltur. 

Då sykla vi eit 

par mil frå Rio 

Grande Village 

til Boquillas 

Canyon. Der 

parkerte vi 

syklane og 

gjekk inn i 

Canyoen. Fas-

cinerande å sjå korleis elva i løpet av mange år har gravd seg 

ned og pressa seg fram. Vi kasta stein over elva til Mexico. 

Der var det og ei hule oppi fjellet. Borna klatra opp og seilte ned 

igjen på store sanddyner.  På veg 

heim traff vi på to store, feite og håre-

te taranteller som spankulerte i vegen.      

Vi hadde vakre solnedganger og fan-

tastisk stjernehimmel. Stappfulle av 

frisk luft og gode opplevingar satte vi 

oss i bilen og reiste tilbake.  

Minnene og bildene i hodet har vi 

med oss. Men på tilbakevegen braut 

nokon seg inn i bilen vår og stal foto-

apparatet vårt med alle dei fine bilde-

ne frå den fantastiske turen vår. 

Så bildene de får sjå her er det Reidun Sollie som har tatt. Vi får 

heller reise tilbake ein annan gong å ta fleire bilder. Ca 1000 km 

kvar veg.....  

( Det er mykje informasjon på nettet om både Big Bend National 

Park og Big Bend State Park)  


