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Forandringer kan være krevende. De fleste av oss har en iboen-
de motstand mot alt som er i forandring. Jeg tror dette bunner i 
at vi vet hva vi har, men ikke hva vi får. Ingen kjenner fremtiden 
– og hva om de forandringene vi står overfor ikke medfører at 
ting blir bedre? Til og med når vi er i en vanskelig situasjon kan 
forandring være skremmende. Kanskje det tross alt er bedre å 
holde på det sånn som det er nå, så løper vi i alle fall ingen risi-
ko? Mange tenker slik, og til en viss grad kan jeg forstå det. Alle 
har behov for trygghet og forutsigbarhet i tilværelsen – om enn i 
varierende grad – og når forandring innebærer utrygghet og 
uforutsigbarhet, da reagerer vi med frykt og mistenksomhet. 
Dette gjelder på alle områder i livet – i familien, på jobben og i 
samfunnet for øvrig.  

Her på Sjømannskirken i Houston står vi sannsynligvis overfor 
store endringer i virksomheten. I alle fall tror vi i kirkestyre og 
stab det, og ledelsen på Sjømannskirkens hovedkontor i Bergen 
ser også de utfordringer vi står overfor, og har gitt sin støtte til 
den prosessen vi nå har satt i gang. 
Dette kan du lese mer om på sidene 
12-13. Kort sagt handler dette om 
kirkens plassering i Pasadena. Slik vi 
ser det, er det ingen tvil om at hvis 
Sjømannskirken i Houston skal kun-
ne oppfylle sitt oppdrag med å være 
en sosial, kulturell og åndelig møte-
plass for nordmenn i Houston på en 
god måte, må vi gjøre noe med loka-
liseringen til kirken. Men skal vi 
lykkes med dette, holder det ikke med god og dyktig endringsle-
delse – vi må ha sterk og bred støtte fra det norske miljøet i 
byen, både fra bedrifter og fra privatpersoner. Jeg håper den 
prosessen vi nå drar i gang vil føre til et slikt bredt og sterkt eng-
asjement, og at vi kan oppleve at vi kan få til det utrolige hvis vi 
alle drar i samme retning.  

Men endringer kan som sagt også være skremmende. Vi vet hva 
vi har, men ikke hva vi eventuelt vil kunne få. Vi drømmer om 
egne lokaler på vestsiden – kanskje i form av et ungdomslokale 
eller menighetssenter, eller kanskje det til og med det vil være 
mulig å flytte hele kirken vestover? I dagens økonomiske situa-
sjon ser det vanskelig ut – Sjømannskirken sentralt har ikke en 
krone å avse til et slikt prosjekt, og de bedrifter som pr. i dag 
bidrar til driften av kirken her i Pasadena, står overfor store 
utfordringer. Er det riktig tidspunkt å sette i gang en slik pro-
sess på? Vil vi få den nødvendige støtten? Vet vi nok om fremti-
dig størrelse på den norske kolonien og bosettingsmønster til at 
vi kan sette i gang et slikt flytteprosjekt? Har vi utredet dette 
tilstrekkelig? Det er mange spørsmål som reises når vi først har 
våget å gå ut i menigheten og den norske kolonien her med det-
te. Noe har vi svar på, andre blir mer kvalifiserte gjetninger og 
synsinger. Men vi tror at grunnlaget er mer enn solid nok – det 
er på høy tid å sette denne prosessen i gang. Så får vi se hvor det 
bærer hen – det vil faktisk i stor grad avhenge av dere. Dere som 

Forandring fryder – eller 
kanskje ikke? 

 
Tanker i 

tiden 

Skrevet av: Arnfinn Eng 

er nordmenn og som opp-
holder dere i Houston 
over kortere eller lengre 
tid.  

Og herved gir jeg utford-
ringen til akkurat deg: 
Sett deg ned og skriv en mail til meg om hva du tenker om dette. 
Svar gjerne på følgende spørsmål:  

 Ville du brukt kirken oftere om den lå på vestkanten, et sted 
mellom downtown og Katy?  

 Hvilke tilbud ønsker du at Sjømannskirken i Houston skal 
ha gjennom uken, og i hvilken grad vil kirkens lokalisering 
ha noe å si for om du vil kunne benytte deg av disse tilbude-
ne? 

 Hvilken type kirke ville du ønske deg? Dagens modell med 
et enkelt kirkerom, store utearealer 
og flerbruksrom? Et enda mer funk-
sjonelt lokale? Eller et mer sakralt 
kirkerom med litt mer påkostet ut-
smykning og høytidsfølelse? 

 Vi har også vurdert muligheten 
for å kombinere et kirkerom med et 
konferanserom/ selskapslokale som 
nordmenn kan leie til private tilstel-
ninger. Vil det være behov for noe 
slikt?  

 I hvilken grad vil du bruke kirkens kulturtilbud (konserter, 
galleri, utstillinger) hvis vi skulle klare å få til noe slikt? 

Det er sikkert mange andre spørsmål som også kan stilles – føl 
deg fri til å skrive det du har på hjertet. Eller ta en telefon eller 
stikk innom for en prat! Enten du kommer med støtte eller kri-
tikk ønsker vi å lytte til deg og ta det du har å komme med på 
alvor. Vi håper at dette vil skape engasjement for Sjømannskir-
ken i Houston – med engasjement kommer eierskap, og eier-
skap er helt nødvendig for et godt og riktig tilbud til alle dere 
som bor her. Så sett i gang – involver deg og la din stemme bli 
hørt! 

Hilsen Arnfinn 

aen@sjomannskirken.no eller 832 279 7555 
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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! 

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 

Øystein Lima Braut 
Diakonal medarbeider 
Mobil: +1 832 202 5759 
olb@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 350,- per år, og bes 
forhåndsbetalt til vår norske bankkonto, eller ved å sende en 
sjekk til kirken. Husk å merke betalingen ’Abonnement Texas 
Nytt 2016’. 

Bankkonto i Norge:  Sparebanken Pluss: 

 3000.19.93840 

Neste nummer trykkes i april/mai 2016. 

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.  

Åse Marie Braut 
Vertskap/husmor 
Telefon: +1 832 279 7990  
amb@sjomannskirken.no 

Ansvarlig redaktør: Arnfinn Eng 

I d
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Redaksjonskomité for Texas Nytt: Gerd Juel Homstvedt, Nina 
Birgitte Price, Arnfinn  Eng og  Terje  Odden. 

Redaktør for dette nummer: Terje Odden. 

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 

Morten Nygård 
Vikar 
 

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

Gerd Lie Nygård 
Vikar 
  

Veibeskrivelse til kirken i Katy:  
Annenhver tirsdag er Sjømannskirken på plass i Katy. Se programmet på  
nettsidene våre for datoer. 
Grand Lakes Presbyterian Church, 6035 S Fry Rd, Katy, TX 77450 
Fra I - 10 vestover:  
Exit Grand Parkway (TX-99 Exit # 743B) - hold til venstre over I-10 
Kjør sørover på TX-99 ca. 5 miles og ta exit Fry Road 
Sving til venstre på S Fry Road  
Kjør ca. 0,7 miles til Grand Lakes Presbyterian Church på høyre side. 
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Salme 139  

Min salme 

Mange bibelord har den egenskap at man finner noe nytt i dem 
for hver lesning.  Ofte kommer jeg tilbake til Davids salme 139 i 
Salmenes Bok.  Opp gjennom årene har den stadig gitt meg nye 
tanker og ting å fundere over og være takknemlig for. Den er 
blitt “min salme”. 

Den første gang jeg oppdaget salme 139, var på fødeavdelingen 
der jeg arbeidet.  På et gratulasjonskort sto det: “Du formet meg 
i mors liv…”  Jeg syntes det var så vakkert og det gav en sånn 
enkel forklaring på fødselens mirakel.  Da jeg kom hjem, fant 
jeg Bibelen og leste videre.  ”…Jeg priser deg fordi jeg er virket 
på forferdelig og underlig vis.  Underfulle er dine gjerninger, det 
vet min sjel så vel.”  Hele salmen ble som et mirakel, den er et 
bevis på Guds under og allestedsnærværelse for meg.  

Da jeg mistet Finn, min første mann, følte jeg meg fullstendig 
forlatt.  Jeg satt ofte på en benk utenfor huset mitt, helt alene 
uten naboer rundt meg og leste salme 139 og så på soloppgang-
en:  “Tar jeg morgenrødens vinger og vil jeg bo ved havets yt-
terste grense, så fører også der din hånd meg, og din høyre hånd 
holder meg fast…”  Det ga meg en ubeskrivelig fred og trygghet 
å vite dette, midt i den grusomme ensomheten som kommer 
etter å ha mistet en god ektefelle. 

Etterhvert ble jeg kjent med andre som sørget og det ble lettere 
å dele sorgen.  En av dem var Bill, en enkemann etter 49 års 
lykkelig ekteskap.  Bill var dypt troende, men kjente ikke den 
139. salmen.  Vi undrer oss enda ofte over at David kunne finne 
de riktige ordene som er like fulle av visdom i dag som for nes-
ten 3000 år siden:  “Enten jeg går eller ligger, ser du det, du 
kjenner alle mine veie…. Bakfra og forfra omgir du meg, du leg-
ger din hånd på meg.  Å forstå dette er for underlig for meg, det 
er for høyt, jeg makter det ikke….” 

Hvor mange ganger jeg har lest denne salmen aner jeg ikke, 
men stadig finner jeg nye “gullkorn”.   “Ransak meg, Gud, og 
kjenn mitt hjerte…”   Tankene og handlingene mine er slett ikke 
alltid slik de burde være, men fulle av tvil, selvgodhet, arro-
ganse, ubarmhjertighet, og ufølsomhet for andre.  Dette verset 
er en kald påminnelse som får meg til å be om tilgivelse og hjelp 
til å komme på rett vei igjen. 

Nylig ble det konstaterte at jeg har brystkreft.  Det var et sjokk 
og totalt uventet.  Jeg innrømmer gjerne at mørke og skrem-
mende tanker virvlet rundt i hodet mitt.  Så søkte jeg igjen min 
salme. “Natten lyser som dagen, og mørket er som lys for deg…”  
Særlig grep jeg fast ved:  “Hvor kan jeg gå fra din Ånd og hvor 
kan jeg flykte fra ditt åsyn…?”   

Det slo meg at jeg er hans, og vil alltid fortsette å være det!  Hele 
salmen er en forkynnelse, et bevis på at Gud er med oss og pas-
ser på oss små mennesker uansett hvor vi er eller hva vi gjør.  “Å 
forstå dette er for underlig for meg, det er for høyt, jeg makter 
det ikke…”  Vi kan bare være fulle av ydmykhet og jublende 
takknemmelighet og godta at det ER slik, og prise Gud fordi han 
ga David evnen til å finne ord som uttrykker dette så klart og 
enkelt, slik at alle som leser denne salmen kan bli fylt av håp og 
fred, uansett hvilket stadium av livet vi befinner oss i og hvilke 
problemer fremtiden måtte by på. 

Jeg er født i Oslo og tok 
artium der.  Traff min 
første mann Finn på 
safari i Kenya, senere 
drev vi vårt eget safari- 
og jaktkompani der 
inntil all jakt plutselig 
ble forbudt i 1977.  Emi-
grerte til Texas i 1978 
med tre små barn.  Her 
tok jeg sykepleierutdannelse og jobbet i over 21 år på et lite sy-
kehus i Llano nord for Fredericksburg.  Jeg mistet min første 
mann i 2000, og fire år senere fant Bill meg.  Har bodd i Hous-
ton siden 2004, men har enda stedet mitt i Llano og dit drar vi 
ofte, særlig når vårblomstene kommer. 

Salme 139 

Til korlederen. Av David. En salme.         

Herre, du ransaker meg og du vet – 
du vet om jeg sitter eller står, 
på lang avstand kjenner du mine tanker. 
Om jeg går eller ligger, ser du det, 
du kjenner alle mine veier. 
Før jeg har et ord på tungen, Herre, 
kjenner du det fullt ut. 
Bakfra og forfra omgir du meg, 
du har lagt din hånd på meg. 
Det er et under jeg ikke forstår, 
det er så høyt at jeg ikke kan fatte det. 
Hvor skulle jeg gå fra din pust, 
hvor kunne jeg flykte fra ditt ansikt? 
Stiger jeg opp til himmelen, er du der, 
legger jeg meg i dødsriket, er du der. 
Tar jeg soloppgangens vinger 
og slår meg ned der havet ender, 
da fører din hånd meg også der, 
din høyre hånd holder meg fast. 
Jeg kan si: «La mørket skjule meg 
og lyset omkring meg bli natt.» 
Men mørket er ikke mørkt for deg, 
natten er lys som dagen, mørket er som lyset. 
For du har skapt mine nyrer, 
du har vevd meg i mors liv. 
Jeg takker deg for at jeg er så underfullt laget. 
Underfulle er dine verk, det vet jeg godt. 
Knoklene mine var ikke skjult for deg 
da jeg ble laget på hemmelig vis og vevd dypt i jorden. 
Dine øyne så meg da jeg var et foster. 
Alle dager er skrevet opp i din bok, 
de fikk form før én av dem var kommet. 
Dine tanker, Gud, er dyrebare for meg, 
summen av dem er ufattelig! 
Teller jeg dem, er de talløse som sand, 
blir jeg ferdig, er jeg ennå hos deg. 
Ransak meg, Gud, og kjenn mitt hjerte, 
prøv meg og kjenn mine tanker! 
Se om jeg følger avguders vei, 
og led meg på evighetens vei! 

Skrevet av: Berit Aagaard Pace 
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Dronning Mauds pudding 

 Fra  
Sjømanns-

kirkens 
kjøkken 

 

Skrevet av: Åse Marie Braut 

Her på Sjømannskirken blir det 
bakt mye kransekaker, og da har 
vi alltid mange eggeplommer 
igjen.  Vi prøver alltid å finne på 
god mat som vi kan bruke dette 
til, blant annet bruker vi det til å 
lage iskaker og vaniljekrem.  

I år på julaften valgte vi å bruke 
noen eggeplommer til å lage 
Dronning Mauds pudding, eller 
bare Dronning Maud som 
mange sier. Det er egentlig en 
fromasj.  Denne desserten ble 
jeg introdusert for da jeg ble 
sammen med Øystein. Til kon-
firmasjoner og dåp er desserten 
fast innslag. Denne festdesser-
ten ble kreert til Dronning Maud 
og Kong Haakon, da de besøkte 
Haugesund på kroningsferden i 
1906. Visstnok skal dronningen 
selv aldri ha fått smakt på dess-
erten.  I Rogaland er det en po-
pulær dessert med mange variasjoner. I mange oppskrifter bru-
kes det portvin, og noen bruker jordbærsyltetøy i lagene.  Det er 
smak og behag.  Desserten smaker uansett himmelsk!   

4 porsjoner 

Ingredienser:  

5 plater gelatin 

1 plate dronningsjokololade 

6 dl kremfløte 

5 eggeplommer 

5 ss sukker 

Slik gjør du 

Bløt gelatinplatene i kaldt vann i ca. 5 minutter. Finriv sjokola-
den. Kan gjerne bruke foodprocessor til dette, men da må sjoko-

laden være kald. 

Visp fløten til luftig 
krem. Visp eggedosis av 
eggeplommer og sukker. 
Bland eggedosis og krem. 

Klem vannet av gelatinen 
og smelt de i ½ dl koken-
de varmt vann. Bland 
gelatinoppløsningen i 
fromasjkremen. 

Legg fromasjkrem og 
revet sjokolade lagvis i 

husets fineste dessertbolle. La fromasjen stivne i kjøleskapet. 
Strø revet sjokolade over og server. 

Hvis du lager desserten dagen før, vent gjerne med å strø på 
topplaget med sjokolade for at ikke sjokoladen skal bli vassen.  
Fromasjen kan stå noen dager før man spiser den.  Desserten 
kan gjerne fryses. Hvis man er redd for å bruke rå egg kan man 
gjerne bruke eggeplommer som har vært frosset.  Gelatinplater 
og Dronningsjokolade får man selvfølgelig kjøpt i butikken på 
Sjømannskirken.  Ellers bruker man en god mørk sjokolade.   

God fornøyelse!! 
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Etter å ha opplevd og lært litt om visuell kunst i Houston, er jeg 
overbevist om at Houston er en spennende kunstby. Jeg vil hev-
de at en går glipp av en viktig dimensjon av byens  liv og næ-
ringsvirksomhet dersom man ikke opplever noe av det store 
mangfoldet som Houston byr på av visuell kunst. Mulighetene 
er mange på museer, gallerier og på et konglomerat av 
«events». Gå på oppdagelsesferd alene eller sammen med andre 
i parker, på campus, downtown, gravlunder, flyplasser og trik-
keholdeplasser. Da vil du oppdage stadig mer både av samtids-
kunst og kunst som markerer Houstons og Texas sin historie. 

Houston - En dynamisk 
kunstby 

 

Hovedsak 

Kunstverk stimulerer til 
å åpne sinn og sanser, 
enten det er  religiøs, 
historisk eller mytologisk 
kunst, eller kunst for 
dekorasjon, fantasi og 
samhandling. Stadig skjer det noe nytt, og kunst presenteres 
slik at det gir oss mulighet til å oppleve den i mange ulike set-
tinger. Omfanget og ulikhetene bidrar kanskje paradoksalt nett-
opp til inkludering og et dynamisk fellesskap i denne store byen. 

Når du kommer til eller forlater Houston, er det ikke 
tilfeldig hva som møter deg av kunst på regionens fly-
plasser. «We think our program here at the airports 
accomplishes many goals including creating a warmer, 
less stressful environment, building reputation, com-
munity outreach and involvement, educating visitors 
about our region and showcasing the culture.” (Eric 
Potts, Interim director of the Houston Airport System 
(HAS)). HAS har egen administrasjon for kunst, og har 
en av Texas’ største samlinger av offentlig kunst.  
Sannsynligheten for at du fortsatt har en del å oppdage 
og lære om dette er stor: 
http://www.fly2houston.com/AIRPORTART 

Kunst har også greid å skape «et fjell» midt i Houston-
trafikken. Der hvor motorveiene I-10 og I-45 møtes, 
har du kanskje en dag med saktegående trafikk latt 
blikket falle på de fire bystene av  Stephen F. Austin, 
Sam Houston, Abraham Lincoln og George Washing-
ton. Skulpturgruppen i American Statesmanship Park 
kalles  Mount Rush Hour og er skapt av Houston-
kunstneren  David Adickes. 

Kunstmuseer er noe av det første turister og innbygge-
re finner, f.eks. Museum of Fine Arts Houston 
(MFAH), Contemporary Arts Museum (CAMH) og 
Menil Collection og Rothko Chapel. I Houstons mu-
seer «skjer det noe hele tiden»;  film, foredrag, spesial-
omvisninger, familieaktiviteter og nye, spennende ut-
stillinger i tillegg til de faste. Når man går rundt byg-
ningene, dukker det også opp kunst. På nordsiden av 
MFAH kan du rusle rundt og sitte ned i Lillie and 
Hough Roy Cullen Skulptur Park. Utformingen og av-
grensningen av skulpturparken er i seg selv en skulp-
tur, designet av den japansk-amerikanske kunstneren 
Isamu Noguchi. Mellom «designbetongmurer», ter-
rengdetaljer og store trær finner du skulpturer av 
kunstnere fra ulike tidsepoker og land, hovedsakelig 
USA og Europa, fra f.eks. franske Henri Matisse og  
Auguste Rodin til britiske Tony Cragg og amerikanske 
Joseph Havel. For tiden er er skulpturparken noe pre-
get av utbyggingen av Glassell School of Art og MFAH. Jaume Plensa, Tolerance, (skulpturgruppe på sju)  

 

Skrevet av: Gerd Juel Homstvedt           
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Tegninger og planbeskrivelser av denne 
utbyggingen tyder imidlertid på at der 
kommer det mye å glede seg til! 

Menil Collection er et ruvende eksempel 
på hva private bidrar med i kulturlivet i 
Houston. John og Dominique de Menil 
flyttet fra Frankrike på grunn av andre 
verdenskrig. I sin nye hjemby bygget de 
det  som har blitt omtalt som en av de fi-
neste private samlinger fra moderne tid. 
Menil Collection består av flere institusjo-
ner, herunder skulpturer i parken, Cy 
Twombly Gallery og tidligere Byzantine 
Fresco Chapel som nå rommer sted-
spesifikk samtidskunst, ny utstilling en 
gang i året. Studerer du kartet på nettsiden 
til Menil Collection før du legger i vei, kan 
du unngå at du først i etterkant oppdager  
hvor de ulike enhetene er. Men ingen ka-
tastrofe - Menil Collection er verdt flere 
besøk, utstillinger skifter og det kreves 
ikke inngangspenger. Rothko Chapel, like 
ved siden av, er en uavhengig institusjon 
for menneskerettigheter og meditasjon. 
Veggene inne i kapellet er dekket av Mark 
Rothkos «fargepaneler». Mark Rothko kom som barn fra Let-
land til USA. Han ble verdenskjent som abstrakt ekspresjonist 
med sine fargepaneler. 

City of Houston etablerte i 1999 en ordning hvor 1,75% av ut-
byggings-/investeringsprosjekter skal avsettes til kunst i offent-
lig rom (civic art) i byen. Midlene og kunsten forvaltes av Hous-

ton Arts Alliance (HAA),  en offentlig og privat sammenslutning. 
Resultater finner man rundt omkring i byen både i form av ar-
rangementer og ikke minst i faste kunstinstallasjoner. 

Mange parker har fine kunstopplevelser å by på. http://
houstontx.gov/parks/artinparks/index.html  

I Hermann Park med Rose Gar-
den, the Japanese Garden, Mil-
ler Outdoor Theatre og Houston 
Zoo, kan du oppleve hele 44 
kunstverk/skulpturer. Som fot-
gjenger kan du også stoppe opp 
og oppleve meksikaneren Victor 
Salmones’ «Cancer.... There  Is 
Hope» i veikrysset Herman Dr./
Fannin St. – en tankevekkende 
skulptur. Den spesielle plasse-
ringen forsterker inntrykket. 

Buffalo Bayou-parken: Jogg, gå 
eller sykle, skateboard eller pik-
nik, men sett av tid til å stoppe 
opp ved kunsten. Går du fra 
krysset og broen ved  Montrose 
Blvd og Allen Parkway, får du et 
flott perspektiv på Tolerance, de 
sju, tre meter høye skulpturene 
til den spanske kunstneren Jau-
me Plensa. De sju menneskefor-
mene  representerer verdens sju 
kontinenter og  er satt sammen 
av av bokstaver fra ni alfabet. I 
kontrast til det kalde materialet 
de er laget av, rustfritt stål på 
grovhogget spansk granitt, opp-

Street art, Houston, November 2015  

Victor Salmones,  Cancer….. There  Is Hope  
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lever jeg  formene som myke.  Ulikhet er satt sammen til et har-
monisk hele. Når det er mørkt, «gløder» figurene  med  lys in-
nenfra. Med Tolerance i forgrunn og Houston skyline i bak-
grunn blir jeg minnet om det store mangfoldet i storbyen – noe 
som har vært avgjørende for byens økonomiske og kulturelle 
vekst.  

Discovery Green er en park med mange tilbud til folk i alle aldre 
– også opplevelser av kunstverk. Den amerikanske kunstneren 
Doug Hollis sin skulptur Listening Vessels, av kalkstein fra Ala-
bama gir opplevelser til store og små. De to skulpturene har en 
konkav utforming som gjør at to personer kan sitte vel 20 meter 
fra hverandre og likevel hviske til hverandre.  Hollis sin vann-
skulptur, Mist Tree, virker som en magnet på barn og unge. På 
østenden av Discovery Green, ved Avenida de las Americas, står 
den franske kunstneren Jean Dubuffet sin skulptur Monument 
Au Fantome, ansett som en av Houstons store kunstskatter!  
Her kan man utfordre hverandres fantasi og ha det gøy! Dubuf-
fet var en selvlært kunstner og hans kunst er spredt i hele ver-
den. Han er kjent for  “L’Art Brut”, som han selv sa, dvs. inspi-
rert av å være på siden av samfunnet eller i opprør mot konven-
sjoner.   

 

Hovedsak 

Houston har også inkludert lokale kunstverk som ble utviklet  
«på siden av samfunnet». Jeg tenker da f.eks. John Milkovich  
sitt Beer Can House i Malone St og Jeff McKissack sitt Orange 
Show i Munger St.  Disse er to av flere  verk som er blitt en del 
av Houston’s attraksjoner og unike historie. Historiene er be-
skrevet i boka Painting the Town Orange, Pete Gershon, The 
History Press, 2014. 

Ved å legge turen til Rice University og Houston University kan 
man kombinere universitet-sightseeing med kunstopplevelser. 
Fra  hjemmesidene kan man laste ned oversikt over kunstverk 
og legge opp egen tur.  En særegen opplevelse kan være å sitte 
under den amerikanske lyskunstneren James Turell sin 
«lyshimmel», Twilight Epiphany, enten under soloppgang eller 
–nedgang http://skyspace.rice.edu  

Houstons 50-60 kunstgallerier inviterer til kunstopplevelse, og 
kanskje en handel med lokal, nasjonal eller internasjonal kunst. 
I løpet av siste fem årene har Houston også  etablert seg med 
den viktigste kunstmessen «in South» (utenom Miami). Hous-
ton regnes nå som det tredje største kunstkjøpmarkedet i Ame-
rika; www.houstonfineartfair.com . Det kan du få en smak av  
22.-25. september i år. Da går den sjette Houston Fine Art Fair 
(HFAF) av stabelen i NRG Center. Her vil lokale gallerier, 
kunstnere fra hele verden og internasjonale kunsthandlere bi-
dra til omsetning for millioner av dollar.  David Adickes, Virtuoso, (på hjørnet av Smith  og Prairie St.)  

Jean Dubuffet, Monument au Fantome (“Fantasiby i Frankri-
ke”)  
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Første februar reiste Sjømannskirken ned til Freeport for å be-
søke Grand Canyon II. Båten var ny i april 2015, og det er første 
gang vi i Sjømannskirken besøker denne båten. Båten er bygget 
for å kunne jobbe i svært dårlig vær, og har både miniubåter og 
kraner for å jobbe offshore. Overstyrmann kunne fortelle at bå-
ten kan holde en posisjon på havet innenfor bare få centimeter, 
for eksempel under dykking. Båten korrigerer seg selv ved hjelp 
av GPS og holder nøyaktig posisjon selv i høy sjø og dårlig vær. 

Skipet har 9 nordmenn om bord, mens det resterende mannska-
pet er filippinere. Båten hadde veldig flotte fasiliteter. Stor kino-
sal, flott kantine, solarium og treningsrom var noen av tilbude-
ne.  

Båten eies av Volstad Shipping i Ålesund, men har kontrakt med 
det Houstonbaserte subsea-selskapet Helix. Den lå i Freetown 
for å ta imot potensielle kunder. Det var travle dager for mann-
skapet som hadde tatt imot flere store delegasjoner som skulle 
vises rundt, ha mat og få all informasjon om båten. Mannskapet 
var tydelig stolte av båten og likte å vise den frem fra sin beste 
side. Dette fikk også Sjømannskirken glede av. Vi fikk både god 
mat og en lærerik omvisning på båten.  

Båten får sannsynligvis base i Mobile og vil derfor ikke komme 
så mye inn til Houston fremover. Vi ønsker derfor alle om bord 
lykke til videre. Så håper vi å se dere ved en annen anledning. 

Glimt fra Kirkeboken 

Redigert av: Terje Odden 
 

Glimt fra 
Kirkeboken 

Første besøk på Grand Canyon II 

 

Havn 

Chief Engineer Kai Rune Gjervik, styrmann Andre Pedersen og 
sjømannskirkens utsendte har god utsikt over Freeport. 

Skrevet av: Karin Møll Abrahamsen 

Mia Helena Hammer ble døpt i Sjømannskirken i Houston, 1. 
juledag, fredag 25. desember 2015. Fra v. Helene, Håkon, Erling 
og Bjørn Henrik Hammer. Foran Anna (med ryggen til), Jakob 
og Mari. 

Konfirmant Ingrid Klungtveit ble døpt i Sjømannskirken i 
Houston, søndag 31. januar 2016. Her sammen med sine for-
eldre Marianne Klungtveit og Asbjørn Wathne. 
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Foto: Jørgen 
Gomnæs, Det 
kongelige hoff 

Kongeparets jubileum 
Sjømannskirken har en lang og god relasjon til Kongehuset. HM 
Kong Harald er organisasjonens høye beskytter, som også hans 
far og farfar var.  

Sju sjømannskirker har kongelige navn:  

1. Rio de Janeiro (Prinsesse Ragnhilds kirke) 

2. Miami (Kronprinsesse Mette-Marits kirke) 

3. Stockholm (Kronprinsesse Märthas kirke) 

4. Paris (Dronning Sonjas kirke- og kultursenter) 

5. New York (Kong Olav Vs kirke) 

6. Torrevieja (Prinsesse Märtha Louises kirke) 

7. København (Kong Haakons kirke) 

I tillegg heter bakken opp til sjømannskirken i Singapore «Kong 
Haralds vei».  

Her i Houston har vi også hatt en tett og god relasjon til konge-
familien. Den 11. oktober 1982 ble grunnsteinen til Sjømanns-
kirken i Houston nedlagt av HM Kong Olav V, og kongen var 
også til stede ved innvielsen av kirken i 1983. I 1984 plantet 
daværende kronprins Harald magnoliatreet som står foran kir-
ken, og i 1999 plantet kronprins Haakon bjørken som står til 
venstre for inngangen. De kongelige har vært på flere besøk 
gjennom årene, senest ved kongeparet i mars 2005. 

Søndag 17. januar 2016 var det 25 år siden Hans Majestet Kong 
Harald og Hennes Majestet Dronning Sonja ble Norges konge-
par. Sjømannskirken i Houston sender kongeparet de hjerte-
ligste gratulasjoner i anledning jubileet, og ønsker de lykke til 
med videre tjeneste for fedrelandet! 

Skrevet av: Arnfinn Eng 

Kong Olav legger ned grunnsteinen til kirka i 1982. 

 

Kongehuset 

Kongen og Dron-
ningen under besø-
ket i Houston i 2005. 
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Menyen på Pizzitola’s er enkel og kort; de har 
brisket, pølse eller kylling, i tillegg til spareribs. 
Som tilbehør kan du velge cole slaw, bønner, 
potetsalat eller dagens grønnsaker, og de påstår 
også at du kan få en salat hvis du insisterer. De 
har også bakte poteter i ekte Texas-størrelse, 
som du kan bestille med eller uten kjøtt på top-
pen. Til tross for sin størrelse blir det ofte bare 
skallet igjen. 
(Det går for-
resten ut-
merket an å 
spise skallet 

også, det er jo der vitamine-
ne sitter!). Porsjonene er 
romslige, servicen er stan-
dard Southern Hospitality, 
og prisene er absolutt over-
kommelige. Dessertmenyen 
er like kort og tradisjonell; 

banana pudding, coconut cake, chocolate 
cake, og naturligvis pecan pie. Jeg har sjel-
den eller aldri hatt plass til å prøve desserte-
ne, men de som har prøvd det, sier at det er 
«the real thing». 

Lokalet er enkelt og dekorert fra golv til tak 
med fotball-trøyer fra de fleste lag og bilder 
av kjendiser som har besøkt stedet. Det er 
sjelden fullt her så jeg har aldri hatt proble-

mer med å få et 
bord samme når 
jeg har vært innom. 
Et annet (etter min 
mening) kvalitets-
stempel er at de av 
og til blir tomme 
for noen av rettene, 
noe som betyr at de 
bare lager det de 
tror de får solgt, så 
jeg har aldri fått servert noe som virker som det ikke ble tilbe-
redt samme dag. Min favoritt er brisket og spareribs, men alt på 
menyen kan anbefales. Og med et hyggelig «Welcome back!» på 
veien, er det ingen tvil om at Pizzitola’s fortsatt vil ha en fast 
plass på min «Comfort food»-liste. 

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. 

I følge pålitelige kilder (Internett!) er det over 10 000 restau-
ranter i Houston. Over 70 land og regioner er representert. Så 
det er aldri problem å finne noe nytt å prøve, enten du vil ekspe-
rimentere eller være mer tradisjonell. Men av og til har vi behov 
for å finne det som populært kalles «Comfort food», som ikke er 
spesielt spennende eller uvanlig, men som bare er upretensiøst 
og velsmakende. For meg er det da to ting som gjelder; TexMex 
eller Barbecue. På vei hjem fra jobben kjører 
jeg hver dag forbi en Texas Barbecue-
restaurant som absolutt tilfredsstiller dette 
kriteriet, og den er vel verdt en stopp. 

Pizzitola’s BBQ ligger på Shepherd et par 
kvartaler sør for I-10, og der har den ligget i 
over 80 år. Det vil si, da den ble åpnet i 1935 
lå den akkurat der I-10 går nå, så i forbindel-
se med en av de mange utvidelser av denne 
veien, ble hele restauranten flyttet til nåvæ-
rende lokasjon. De er veldig stolte av sine barbecue pits der 
kjøttet blir tilberedt, som er de samme som da restauranten 
åpnet i 1935. Og fortsatt fyrer de med mesquite vedkubber; ing-
en gass eller moderne metoder har fått innpass her. De tar deg 
gjerne med inn og viser fram grillen, som nok ikke ville fått 
plass i en standard norsk hage. 

Pizzitola’s BBQ 

Skrevet av: Terje Odden 

 

Ut å spise 
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Den norske kolonien i Houston bor ikke lenger nær 
sjømannskirken. Nå vurderes det å flytte virksomhe-
ten. 

Ti voksne sitter i ring på gulvet og synger «Alle barna hopper, 
alle barna hopper, alle barna hopper, å ja, å ja, å ja». Like 
mange barn hopper opp og ned. Men vi er ikke i sjømannskir-
kens stolte kirkebygg fra 1980-tallet i forstaden Pasadena. Vi 
er over en times kjøretid unna, i Katy. I et stort, lyst rom i en 
lokal kirke som er omgjort til samlingssted for norske små-
barnsforeldre annenhver uke. 

–Vi startet i private hjem rundt i Katy for tre år siden. Men det 
kom etter hvert så mye folk at selv de store amerikanske husene 
ble smekkfulle. Derfor er vi glade for at vi får låne disse lokale-
ne, sier Helene Kråkenes Hammer, frivillighetskoordinator i 
Sjømannskirken i Houston. 

Nylig måtte de slutte med tilsvarende småbarnstreff i sjømanns-
kirken i Pasadena.  Det kom ikke folk. Men her i Katy er oppmø-
tet stort av både store og små. 

–Vi skal være sjømannskirke for nordmenn som bor i Houston-
området, og når det er så mange småbarnsfamilier må vi ha et 
relevant tilbud for dem. Småbarnstreffene er en viktig arena der 
vi får tid til å snakke med folk og bygge viktige relasjoner, sier 
diakonal medarbeider Elisabeth 
Eng.  

«Hvem har skapt alle blomstene?»  
De lyse kvinnestemmene blandes 
av hvinende glade barnelyder. 

NYE TIDER 

–Vi når kanskje fem ganger flere 
barnefamilier her i Katy. Det er 
omtrent ingen barnefamilier igjen i 
Pasadena der Sjømannskirken i 
Houston ligger, forteller sjømanns-
prest og daglig leder Arnfinn Eng. 

Vil være der folk er 

Skrevet av: Linn Mevold Skogheim/HJEM   
Sjømanns-

kirkens 
framtid 

Det er ikke bare barnefamiliene som har flyttet. Hele det norske 
miljøet har flyttet på seg siden den nye sjømannskirken åpnet i 
Pasadena i 1983. I dag er det få som stikker innom kirken slik 
som før. Beliggenheten den gang var viktig for å nå norske sjø-
folk, blant annet i Galveston. Men tidene har endret seg. 

–Antall båtbesøk faller for hvert år som går. Det er stadig færre 
nordmenn om bord, og i tillegg har sjøfolkene en travel hverdag 
og ikke alltid tid til å ta imot besøk av oss, sier Eng.  
 
–At sjømannskirken skal ligge i nærheten av havna er ikke leng-
er et tungtveiende argument med tanke på lokalisering.  
Det bor rundt 6000 nordmenn i Houston spredt over store de-
ler av byen. Likevel er det en konsentrasjon av nordmenn i Katy, 
på vestsiden av byen.  

–Dette har vært situasjonen over lang tid nå, og det er ingen 
grunn til å tro at bo-
settingsmønsteret vil 
endre seg dramatisk i 
overskuelig fremtid. 
Det er derfor på tide å 
vurdere om vi kan 
finne bedre måter å 
nå barn og unge på 
enn å leie oss inn i en 
amerikansk kirke 
annenhver uke slik vi 
gjør nå.  

Sjømannspresten 
mener det mest ideelle hadde vært å få egne lokaler.  
 
–På sikt må vi vurdere hvorvidt hele sjømannskirkens virksom-
het skal flyttes fra Pasadena. Ideelt sett ville kanskje det vært 
den beste løsningen, men med dagens økonomiske situasjon i 
bedriftsmarkedet ser ikke det særlig realistisk ut.  

Det store kirkeanlegget i Pasadena burde også rehabiliteres, 
men det er usikkert om det skal brukes ressurser på det hvis 
Sjømannskirken på sikt ikke vil fortsette å være der. 
 
EKSTRAORDINÆRT 

Det er nå så mye som taler for å 
vurdere sjømannskirkens beliggen-
het at Sjømannskirken i Houston 
nylig kalte inn til et ekstraordinært 
møte med menighetsråd og menig-
het.  

–Etter møtet i desember er jeg bare 
enda mer sikker i min sak. Det er 
ingen tvil om at det er en riktig 
beslutning å få til et permanent 
tilbud i egne lokaler på vestsiden, 
sier Eng. 
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Om dette betyr å flytte kirken, eller i første omgang å begynne 
med et menighetssenter eller et ungdomslokale, vil i stor grad 
være avhengig av om de norske bedriftene i Houston vil bidra i 
et spleiselag.  

– Utfordringen blir finansiering i en tid der oljebransjen, som er 
navet i hele Houston og det norske miljøet, har store utfordring-
er.  På tross av dårlige tider møter vi mange positive mennesker 
og bedriftsledere i det norske miljøet. De framhever hvor mye 
sjømannskirken betyr for de norske familiene og bedriftene, sier 
Eng. 

Sjømannspresten og resten av staben i Houston vil jobbe med 
konkretisering av prosjektet i første del av 2016. 

–Det er alltid lettere å utfordre folk til å være med og støtte når 
vi kan presentere noe helt konkret, og ikke minst sette opp et 
overslag på hva en slik satsing vil koste. 

LIVREDDENDE 

På småbarnstreffet i Katy har sangstunden gått over i felles 
lunsj. Rundt bordene er Sjømannskirkens beliggenhet tema.  

–Sjømannskirken i Pasadena ligger for langt unna, men små-
barnstreffene her i Katy har faktisk vært livreddende for meg, 
sier Merethe Eriksen.  

–Jeg kjente ingen da vi flyttet hit, men på disse treffene fikk jeg 
både praktisk hjelp med barna og et sosialt nettverk som har 
vært svært viktig for meg, sier hun. 

Mari Sævdal nikker gjenkjennende. 

–De ville vært veldig positivt om sjømannskirken etablerte seg 
fast her i Katy, sier hun.  

Sævdal synes avstanden til Pasadena er for lang, men at tilbude-
ne her i Katy med småbarnstreff, og «Etter skoletid» for de stør-
re barna, fungerer veldig bra.  

–Vi bruker Sjømannskirken litt i helgene, og ved spesielle ar-
rangementer 
som 17. mai 
og superlør-
dag. Ellers er 
det en altfor 
lang biltur 
med små 
barn. Jeg ville 
brukt sjø-
mannskirken 
mye mer om 
den lå nærmere, sier Charlotte Jevne.  

Samlingsstunden går mot slutten, men før de går hver til sitt 
legger barna seg i en ring med blikket opp mot foreldrene og 
taket. Såpebobler blåses over dem samtidig som musikken fra 
en CD-spiller fyller rommet med «Velsignelsen».  

Om velsignelsen i fremtiden blir sunget i Sjømannskirkens egne 
lokaler her i Katy er for tidlig å si. Sjømannspresten i Houston 
forbereder seg på et langsiktig prosjekt. 

–Det vil sannsynligvis ta flere år før eventuelle flytteplaner kan 
realiseres. Vi vet at konjunkturene i bransjen svinger. Når peng-
ene begynner å sitte litt løsere igjen, er vi kanskje klare til å stik-
ke spaden i Katy-jorda, sier Arnfinn Eng. 

Foto: Morten Opedal 
 

Sjømanns-
kirkens 
framtid 

Denne artikkelen står på trykk i HJEM—Nr. 1/2016.  

Gjengitt med tillatelse. 
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Lørdag 12. des. var det full kirke med 
juleverksted og julegrøt på kirka - og 
mange fikk laget juledekorasjoner og 
julepynt. Her er Karsten Braut og Den-
nis Sandsdalen i aksjon.  

Småplukk 

 

Siden sist 

I januar hadde vi hyggelig besøk på kirka av 
Torill og Jørgen Korsvik, foreldrene til hus-
mor/ vertskap Åse Marie Braut. De var til 
stor hjelp både på kjøkkenet og ute – og tak-
ket være iherdig innsats av Jørgen så har 
kirka nå fått et nytt, flott plankegjerde ut mot 
veien. Det gamle nettinggjerdet var både 
skrøpelig og delvis ødelagt. Tusen takk for 
hjelpen, Jørgen! 

Redigert av: Terje Odden 

I år som i fjor sang 
vi jula inn siste søn-
dagen før jul. Vi 
åpnet med lucia- 
tog og hvitkledde 
barn med tente lys, 
og alle 4 lysene i 
adventskransen ble 
tent. Sjømannskir-
ke-koret stilte med 
sang, og Marianne 
Kroken sang solo 
på O helga natt. 
Bedre julestemning 
kan vi ikke ønske 
oss! 
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Julaften 

 

Siden sist 
Redigert av: Terje Odden 

Som vanlig var det fullt hus på kirka på julaften. Etter to godt 
besøkte gudstjenester, var rundt 80 samlet til julekveld på 
kirka. Tradisjonell julemat med ribbe og alt tilbehør, samt 
dessertbord og kaker stod på menyen. I tillegg gikk vi rundt 
juletreet, sang julesanger og nissen kom på besøk med gaver. 
Takk for en veldig hyggelig julekveld alle sammen! 

En gang i semesteret duker vi 
opp med rekefest på kirka – et 
veldig populært arrangement. 
I tillegg til reker var det lett 
underholdning ved eget hus-
band, og Skomværsvalsen er 
alltid et fast innslag. Her er 
det Karsten Braut som får 
ringe i skipsklokka, godt hjul-
pet av Lars Petter Sandsdalen. 

Rekefest 
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Alcatraz – Huntsville – Folsom prison – selv uten å være krim-
entusiast er det lett å kjenne igjen navnene på disse beryktete 
amerikanske straffeanstaltene.  I the land of liberty er man 
glad i å sperre folk inne.  USA har over 6000 «correctional 
facilities», noe som er betydelig flere enn antall universitet.  
2.8% av befolkningen er til enhver tid omfattet av en form for 
frihetsberøvelse. Det er én av 36, eller fem ganger så mange 
som i andre land som det er naturlig å sammenligne seg med. 
Totalt snakker vi om 7 000 000 fanger, altså flere enn innbyg-
gerne i Norge. 

For de fleste av oss blir dette likevel bare kald statistikk – helt til 
man faktisk havner på 
innsiden selv.  Det fikk 
vår sønn college-
studenten Trym Seim 
Sandbakk oppleve da 
han landet på George 
Bush International Air-
port sist august, på vei 
tilbake fra en kort ferie i 
hjemlandet. I lomma 
hadde han pass og et 
helt nytt visum, nylig 
konvertert fra E-1 til F-1. 
Selv hadde han allerede 
gått to år på LSU – Loui-
siana State University, 
og hadde hybel, bil og 
lærere som ventet på at 
et nytt semester skulle 
begynne. Etter å ha reist 
i 12 timer for å komme 
over Atlanteren skulle 
han bare skifte fly over 
til Baton Rouge, så snart 
«immigration» var pas-
sert som så mange gang-
er før. 

Alle som skal inn i USA må gjennom grensekontroll, det er ikke 
noe å diskutere og det går som kjent normalt passe hurtig og 
vennlig for seg.  Det er tusenvis av reisende hver dag, og de fles-
te kommer gjennom som de skal, hvis alle papirer og databaser 
er i orden.  Vel, i Trym sitt tilfelle fant de et lite avvik.  Betjente-
ne i CBP – Customs and Border Protection – fant ham imidler-
tid ikke i SEVIS-databasen (Student and Exchange Visitor In-
formation System), selv om vi hadde gjort den obligatoriske 
registreringen i god tid før dette.  Han ble da automatisk tatt 
med til en samtale, hvor de forsøkte å finne ut hva han hadde å 
gjøre i USA.  Trøtt som han var forklarte han etter beste evne på 
alt de hadde av standardspørsmål. Var han på flukt fra hjemlan-
det? Ville han motstå å bli sendt hjem?  Dette var et utfall som 
han naturligvis ikke så lyst på, han skulle jo bare over til cam-
pus, og ikke over havet på nytt.  Da ville han sikkert miste flere 
uker med undervisning.  Det virket bedre å vente på flyplassen 

til misforståelsen ble oppklart. Vel, dette førte til at han straks 
ble klassifisert som asylsøker! Her skal prosedyrene følges uten 
bruk av nevneverdig skjønn.  Neste stopp var ICE – U.S. Immi-
gration and Customs Enforcement. Deres 20 000 ansatte skal 
passe på at bare ekte innbyggere og kvalifiserte gjester får slippe 
inn over landegrensene. De som de er i tvil om blir holdt tilbake 
i ulike interneringssentere. I Houston ligger dette rett ved fly-
plassen, i en stor, men ellers anonym bygning et par miles borte 
fra terminalene. Bort med alle personlige effekter, inklusive 
klær.  Jump suit neste.  Ikke med striper riktignok, og heller 
ikke oransje. Ikke mye igjen av tigeren fra Trones, men Trym 

var alt i alt fortsatt ved 
godt mot.  Dette kunne 
vel ikke vare så lenge? 

Søndag var det naturlig 
nok ingen ansvarlige 
personer på jobb, selv 
ikke i USA.  Konsulatet i 
Houston fikk rutinemes-
sig nok en fax fra flyplas-
sen om at en av våre 
statsborgere var tatt i 
forvaring.  Dette er en 
del av den stående avta-
len som gjelder mellom 
våre land, og gir et signal 
om at en sak er på gang.  
Men – siden arrestanten 
var over 18 år må han 
selv aktivt må be om 
hjelp til å løse konflikten. 
Greit nok, men likevel 
ikke veldig lett, siden de 
også rutinemessig hadde 
tatt fra ham telefonen… 
Heldigvis rakk han å 
sende noen korte mel-

dinger hjem til oss i Norge før de kom så langt, så når vi kom oss 
over forfjamselsen alarmerte vi selv alle relevante parter.  På 
mandag ettermiddag norsk tid begynte vi å få kontakt. Konsula-
tet ville absolutt hjelpe, og de rakk etter hvert fram til Trym via 
sine egne forbindelser. Han kunne da gi den nødvendige bekref-
telsen på at han ønsket assistanse.  Vi kontaktet skolen for å 
høre om det var noe vi hadde gjort feil eller noe de kunne gjøre.  
Her fikk vi raskt kontakt med lederen for kontoret for uten-
landsstudenter. Hun var like forskrekket som oss over situasjo-
nen, fikk raskt bekreftet at alt det formelle var i orden i forhold 
til det vi skulle ha gjort, og hun tok selv kontakt med rette myn-
dighetene.   

Konsulatet rådet oss også til å engasjere en egen advokat – im-
migration lawyer – og ga oss tips om noen aktuelle kandidater.  
Sjømannskirken fikk også vite om hva som hadde skjedd.  De 
kan ikke gjøre så mye i forhold til saksgangen, men kan i alle fall 

Tiger i bur  

Helt Texas 
Skrevet av: Lars Sandbakk 
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Helt Texas 

Informasjon fra konsulatet: 

Det hender at nordmenn blir anholdt eller arrestert i vårt dis-
trikt. Det er ikke automatikk i at amerikanske myndigheter 
informerer oss om saken, men den arresterte skal få tilbud om 
at konsulatet varsles. Bistand fra norske myndigheter forutset-
ter altså at den arresterte selv ønsker hjelp. Det er nemlig ikke 
alltid tilfellet. Utenrikstjenesten vil alltid gi «nordmenn i nød» 
høyeste prioritet, men det er begrenset hva vi har lov til å gjø-
re, og hvor raskt vi kan få det til. Konsulatet kan blant annet 
ikke blande seg aktivt inn i selve saken eller ta stilling i skyld-
spørsmålet. 

foreta besøk og gi moralsk støtte den veien. 

Foreløpig gikk det greit nok med arrestanten. Han var riktignok 
ikke å regne som fengselsfugl – bare anholdt.  Slik sett kom han 
utenom statistikken som ble nevnt innledningsvis.  Han var 
imidlertid ikke alene der han satt. Bare i Houston er det et par 
tusen personer som blir vurdert på tilsvarende måte til enhver 
tid.  Det er anslagsvis minst 70 000 personer som forsøker å 
flykte til USA hvert år. Internasjonale galluper viser at 13% av 
alle voksne personer i verden ønsker å flytte til et annet land 
enn deres eget.  Ca. 140 millioner av disse har USA øverst på 
listen. Department of Homeland Security anslår at 11 millioner 
mennesker befinner seg i USA uten dokumentert tillatelse (i 
2009). Av disse er det kanskje 1.7 millioner bare i Texas (nest 
flest etter California).  62% av disse kommer fra Mexico, mens 
andre latinske land, Filippinene, India, Korea og Kina også bi-
drar med betydelige kvoter. Houston blir ofte første stopp for 
disse menneskene. Kommer du deg til Houston kommer du deg 
overalt.  Kanskje.  I blant får vi høre om hjerteskjærende ulyk-
ker som at en truck har punktert om natten og krasjet i et tre, 
med 17 omkomne blant dem som var presset sammen på laste-
planet.  De som faktisk kommer seg til storbyen kan bli sperret 

inne der i tilsynelatende vanlige bolighus hvor de blir sulteforet 
og buret inne helt til de kan betale løsepenger for å komme vide-
re.  Eksistensen etterpå kan være like brutal og fornedrende 
som det de har opplevd på reisen, med tungt og elendig betalt 
arbeid uten noen form for rettigheter. Så immigrasjonsmyn-
dighetene har sine grunner til å være tilbakeholdne og forsøke å 
demme opp for i alle fall en del av de uinviterte gjestene.   

Trym fikk en køyeseng i et rom med ca. 30 andre unge menn, 
for det meste fra Russland og arabiske land.  De kunne snakke 
sammen og ble ellers behandlet bra, med tre måltider om dagen 
og noen lufteturer ut for å spille basketball. Ellers var det lite å 
gjøre, og døgnvill som han nå var ble det mye søvn å ta igjen.  
Cellekameratene var greie nok, men en opplevelse skremte både 
ham og flere av de andre.  En som hadde sitter der lenger enn 
ham, truet med å ta livet av seg ved å henge seg fra rørene i ta-
ket. Han ble ikke tatt på alvor, helt til han neste dag faktisk nes-
ten klarte å gjennomføre denne planen. Han ble raskt tatt hånd 
om før det fikk fatale følger, men det var seriøst nok til å minne 
alle på at situasjonen var fortvilt nok for mange. 

Vi fikk stadig ikke kontakt selv med Trym, men utenfor sovesa-
len kvernet saken videre fra mange hold. Trykket fra konsulatet, 
skolen og advokaten nådde fram til de riktige personene, og det 
var også tydelig at noen internt i systemet hadde anerkjent glip-
pen.  Byråkratiet måtte imidlertid gå sin gang, helt til torsdag. 
Da fikk han imidlertid god hjelp andre veien.  En av offiserene 
kjørte ham personlig tilbake til terminalen og sørget for at han 
kom på neste fly til Baton Rouge.  Bagasjen hadde i mellomti-
den havnet på et lager, men både den og førerkortet hans duk-
ket opp etter noen dager og ble sendt videre. 

Trym selv var bare glad for å rekke tilbake til skolen før profes-
sorene begynte å stryke ham fra listene sine, selv om de også 
hadde blitt tipset om forsinkelsen.  Alt i alt ble det ikke verre 
enn en litt dramatisk start på skoleåret, men for dem som ikke 
har like gode forklaringer å falle tilbake på er situasjonen stadig 
vanskelig. Noen av dem som sitter i forvaring kan gjøre det i 
ukesvis og måneder uten å ha verken en vei fram eller tilbake. 

Mike the Tiger er den offisielle maskoten til LSU. I motsetning 
til sine medstudenter, ser det ut til at Mike trives i buret! 
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og fortsatt blir det rapportert om besøk av spøkelser og andre 
merkelige fenomener fra tid til annen. Siden 1984 har området 
vært naturreservat, innlemmet i Texas State parks. Her kan man 
komme for å bestige kuppelen, en svært overkommelig oppgave 
for de fleste, drive med fjellklatring, eller man kan ta med barna 
og overnatte på en av campingplassene i parken.  

Vi ankom parken uten mat eller drikke i den tro at et hvert sted 
hvor to eller tre er samlet i USA, vil det også være et matutsalg i 
umiddelbar nærhet. Dette viste seg å ikke stemme. Imidlertid 

ble vi velsignet av et vak-
kert sommervær (i norsk 
målestokk), og med litt 
motbakker som fikk pus-
ten i gang og gav litt mel-
kesyre i beina, var stem-
ningen god. 

Vi hadde tatt med oss 
klatreutstyr, i håp om å 
finne en boltet rute vi 
kunne prøve oss på. En-
chanted Rock er et kjent 
sted for fjellklatrere, kan-
skje mest fordi alternati-
vene er sparsomme i nær-
heten, men parken skal by 
på en del fine klatreruter. 
På mange må man sette 
egne sikringer, men det 
finnes også noen ruter der 
det er festet bolter i fjellet 
for sikring. Uten noe kart 
var det ikke helt enkelt å 

finne ei passende rute, men etter å ha krøpet rundt i krattet en 
times tid, fant vi til slutt ei rute som det så ut som kunne la seg 
gjøre å klatre. Vi sala på utstyret, og la i vei oppover et bratt 
svaparti. Klatringen var grei, men med et godt stykke mellom 
boltene, så et fall ville ført til betydelige smerter og blodsutgytel-
ser.  

Texas-nytt dro vestover på jakt etter motbakker. 

«Her begynner det å bli litt kupert!» 

Vi satt og gnagde på en beef jerky og skylte ned med kaffe fra 
Buck-ees, og vurderte landskapet utenfor bilen. Etter å ha vært 
en stund i Houston, var vi villige til å gjøre hva som helst for et 
fjell, eller i det minste en ås eller aldri så lite høydedrag av na-
turlig opprinnelse. Selv om det innebar timesvis i bil. Texas 
Hill Country var det forjettede land, med Enchanted Rock som 
selve pilegrimsmålet. 

Selv for jærbuer fortoner 
det flatkjevlede og vass-
trukne landskapet sør i 
Texas seg som temmelig 
ensformig. Men etter 
hvert som man nærmer 
seg San Antonio, begyn-
ner det så smått å bølge 
seg forsiktig. Man merker 
det først ved at motor-
veien forsiktig begynner å 
sno seg over små åsryg-
ger. Svinger man av Inter-
state 10, og beveger seg 
nordover, blir høydedra-
gene steilere, samtidig 
som sannsynligheten for å 
møte Clint Eastwood til 
hest synes å øke signifi-
kant.  

For nordmenn på ameri-
katur var dette helt riktig, 
her lå det små gårdshus med de ikoniske vindmøllene, long-
horns beitet langs veien, og vi kjørte forbi enorme rancher som 
ville dekket flere postnumre om de hadde ligget i Norge. Ved 
inngangen til Johnson City ble vi gjort oppmerksomme på at 
dette var fødebyen til president Lyndon Johnson. Sånt går ikke 
upåaktet hen i rurale småbyer i sørstatene. 

Enchanted 
Rock er en 
enorm, svakt 
rosa granitt-
kuppel som 
rager 556 
meter over 
havet. Nav-
net har den 
etter lokale 
indianer-
stammer 
som tilskrev 
steinen ma-
giske krefter, 

Utsikt til Enchanted Rock  

Skrevet av: Aslak Braut 

Millom bakkar og berg 

Enchanted Rock byr på en stigning som er overkommelig for 
de fleste. 

 

Reisetips 

Vi nådde akkurat solnedgangen på toppen 
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På skjelvende bein 
kom vi oss opp til en 
hylle hvor det var mu-
lighet for å sette 
standplass. Det var 
altså en taulengde til. 
Vi visste fortsatt ikke 
hvor ruta ville ende 
opp, men var vi heldi-
ge, ville vi ende opp 
på toppen av granitt-
kuppelen. Etter at vi 
begge hadde fått fes-
tet oss inn i stand-
plass, fortsatt vi vide-
re opp en sprekk, og 
kom opp på et nytt, 
bratt svaparti, dekket 
av tørr lav. Her var 
det ingen tak for hen-
der eller føtter, man 
fikk klore seg til de 

små krystallene man måtte finne, og stole på at skoene skapte 
nok friksjon mot berget til at man ikke begynte å gli. Flanken 
gikk cirka 15 meter oppover i bratt terreng, før det så ut til å 
flate ut. 

For hvert steg måtte man forvisse seg 
om at man fortsatt hang fast i veggen 
før man tok neste steg. Sakte men sik-
kert klarte vi å arbeide oss oppover, og 
hver gang vi fikk klippet inn en ny bolt 
slik at vi satt fast litt høyere i veggen, 
senket skuldrene seg noe. Tilslutt var vi 
opp på toppen, akkurat tidsnok til å se 
sola forsvinne ned i det ruglete hill 
country.  

Fredericksburg er hjembyen til admiral 
Nimitz som var øverstkommanderende 
for den amerikanske stillehavsflåten 
under andre verdenskrig. Beyonce skal 
dessuten ha gått på skole her i sin tid. 
Dessuten er det kjent for å være en 
krysning av tysk landsby og ameri-
kansk westernby. Midt i byen går ho-
vedgata Main street, som må ha vært meningsløs bred da byen 
ble grunnlagt i 1846. I dag rommer den seks kjørefiler, noe de 
lokale sikkert anser som en kvalitet ved byen. Foruten den støy-
ende trafikken, inneholder gata mange trivelige butikker som 
selger nips og skilt og møbler og kunst av ulik art. Sannsynligvis 
profiterer byen på helgebesøk fra nabobyene San Antonio, Aus-
tin og Dallas.  

Byen ble grunnlagt av tyske nybyggere, og fortsatt setter dette 
sitt preg på byen. Restaurantene er kjent for sitt tyske kjøkken, 
og etter en lang dag på tur, bestilte vi begge bratwursttallerken 
med tysk øl. Med tanke på rettens innhold av fett og kjøtt, er det 
sikkert mattradisjoner texaneren kan omfavne. Etterpå var det 
live bluesmusikk på Silver Creek, til tross for at det dreide seg 
om en stille mandagskveld i januar.  

Andre bestigning av fjellet var bety-
delig brattere enn den første. 

Neste dag gikk turen 
til Austin, med en 
omvei innom 
Spicewood. Sistnevn-
te er nok ikke kjent 
for annet enn at den 
huser ranchen til 
countrylegenden 
Willie Nelson, og hel-
digvis var det nettopp 
derfor vi dro dit. Det 
viste seg imidlertid 
etter noen internett-
søk at han ikke bor 
her, men til vanlig 
holder til i et økofelle-
skap på Hawaii med 
Kris Kristofferson og 
skuespiller Owen 
Wilson. Vi fant por-
ten, hvor vi knipset et 
par hastige bilder. Deretter satte vi nesa mot Austin hvor vi had-
de hørt det  ble servert legendarisk barbeque. 

Utenfor Franklins barbeque stod køen langt ut av døra, selv om 
været i dag hadde snudd til surt og høstlig. Anslått ventetid var 

cirka en time. Vi tok en runde i byen og 
kom tilbake en time senere, og da var 
køen halvert. Franklin begynte sin virk-
somhet i en ombygd campingvogn, men 
på grunn av stor etterspørsel, har han 
nå oppgradert til et skur. Her står køen 
langt ut på gata hver formiddag av men-
nesker som vi prøve den verdensberøm-
te barbecuen. Åpningstider er fra 11 til 
utsolgt. Når vi kom dit i ett tida var det 
allerede tomt for spareribs, men vi sik-
ret oss noe brisket og pulled pork. Alle-
rede etter en munnfull kunne vi slå fast 
at det var verd ventetida. Faktisk var 
det nesten verd hele turen. I disken 

valgte man kjøtt og meng-
de, og så ble det skåret 
opp foran øynene på oss. 
Det ble servert på et styk-
ke papir, akkompagnert av 
barbequesaus og valgfrie 
sideretter som potetsalat 
eller coleslaw. Til tross for 
den enkle innpakningen, 
var maten i verdensklasse. 
Kjøttet smeltet mot ganen, 
og satte et verdig punktum 
for en innholdsrik og 
spennende utforskning av 
Texas Hill Country. 

Brisket og Pulled Pork på Franklins  

Fredricksburgs beste Bratwurst 
nytes på Otto`s. 

På besøk hos Admiral Nimitz i Fredricksburg 
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sjement og innstilling. I 
2005 var det naturlig at vi 
etablerte selskapet CO2 Glo-
bal med fokus på CO2-
fangst og utnyttelse av CO2 
til meroljeutvinning. 

Fangst-teknologien fant vi 
hos noen rakettingeniører i 
California (se vedlagt bilde).  
Det var en nedskalert vide-
reutvikling av SSME (Space 
Shuttle Main Engine) som 
var basert på oksygenfor-
brenning med kun utslipp av ren vanndamp og CO2. Gründerne 
i selskapet Clean Energy Systems hadde gjennomsnittsalder på 
over 75 år og hadde jobbet med Werner von Braun på Apollo i 
sin tid.  Deres unike brennkammer var videreutviklet som en del 
av Reagans Star Wars program og en spin-off sikret ren forbren-
ning uten NOx, som var det store forurensningsproblemet i Ca-
lifornia på 80-tallet. Men med bare vanndamp og CO2 i avgas-
sene var det også ganske enkelt å fange CO2'en. Konseptet i sin 
helhet var nytt, men alle komponenter var vel utprøvet og mar-
kedet i Vest Texas trengte mer CO2. Det var våren 2008. 

Det er en lang prosess å trekke inn kapital for nytenkning innen 
oljebransjen.  At det CO2-frie kraftverket også produserer strøm 
bidrar til forbedret økonomi, men innebærer også tilleggsut-
fordringer og økt risiko. Vi hadde samtaler med investorer og 
venture kapital allerede i 2006 med møter i Oslo, London og 
New York. Men det var ikke før 2008 og vi satt til lunsj i Petro-
leum Club i Midland, Vest-Texas at ting falt på plass. Det er noe 
ryddig med de der ute i Vest-Texas. De fokuserer på commercial 
drivers. Oljeprisen var på vei opp og det var mangel på CO2 i 
Vest-Texas hvor de allerede injiserte 25 millioner tonn årlig. Det 
var 60 prosent av Norges totalutslipp, og et full-skala CO2-fritt 
kraftverk produserte en million tonn pr. år. 

Jeg husker godt torsdag 11. september i 2008. Jeg våknet i 

Det er noe norsk i det å sette seg på fly for å forlate hjemlandet 
og prøve lykken i Amerika. Jeg husker mine besteforeldre for-
telle om tiden før de fikk innlagt vann. De hadde utedo som lå 
på nordsiden av låven. Midt-vinters fulgte de alltid med når 
den andre måtte ut. Det var risikabelt. Man kunne lett brekke 
lårhalsen. De kalte den for Amerika! 

Mitt neste barndomsminne var fra spillet Monopol og Prøv Lyk-
ken - du har mottatt kr.1,000 fra en onkel i Amerika. Jeg tuller 
ikke, selv i vår jet- og kommunikasjonsalder og som voksen, 
selvstendig næringsdrivende, med etablert lovende og frem-
tidsorientert selskap, er det slike tanker som du har når du set-
ter deg på fly OSL - Houston for å etablere business i USA. Det 
var våren 2008. 

Det var langt fra å være første gang over dammen.  

Jeg husker fremdeles følelsen i 2001 da jeg landet om kvelden 
på Bush Intercontinental og fikk se Houston skyline by night 
når vi kom sydover på I-45. Det var disig og bygningene hang i 
luften - nesten som å gå i dock på en gigantisk romstasjon fra en 
Hollywood science fiction-film. Husker spesielt at det var en 
sort søyle midt i.  Det var den mørklagte Enron-bygningen hvor 
strømmen var kuttet fordi selskapet var konkurs. Det var de-
sember 2001 og jeg var på vei til Vest-Texas for å se på anven-
delse av CO2 til meroljeutvinning. Noe som hadde foregått der 
ute i over 30 år uten at vi andre hadde visst noe om det. Nå var 
det aktuelt som løsning for klimaproblematikken. 

Men tilbake til begynnelsen. Med teknologibakgrunn, doktor-
grad og fartstid i både Norsk Hydro og Naturkraft på slutten av 
90-tallet, var CO2 kommet på radarskjermen, og det var moti-
verende å kunne etablere selskapet CO2 Norway i januar 2000 
med hensikt å bidra til å takle klimautfordringene i det 21. år-
hundre. Det tok ikke lang tid før man forstod at løsningene lå i 
teknologi, det kommersielle næringslivet og internasjonalt sam-
arbeidet. Videre måtte det lønne seg å hindre CO2-utslipp ut i 
atmosfæren.  

Det tok heller ikke lang tid å treffe andre med tilsvarende enga-

CO2 Global 

 

Bedrift 

Skrevet av: Carl-W. Hustad 
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11. februar ble Sjømannskirken invitert til besøk på ExxonMobil og de norske ansatte der. Etter en hyggelig lunsj hvor vi fikk bli litt 
bedre kjent med nordmenn som jobber der, fikk vi omvisning på campus av Pål Berntsen. Takk for et veldig hyggelig besøk! 

 

ExxonMobil 

 

Bedrift 
Skrevet av: Arnfinn Eng 

Houston og hørte ordføreren kl.7 oppfordre til at de som kunne 
forlot byen - orkanen Ike var på vei! Det var forutsett store ska-
der, lengre strømbrudd og stans i flytrafikken. Sammenligning 
med New Orleans og Katrina tre år tidligere var relevant.  

Vi hadde sluttforhandlet investoravtale og manglet bare velsig-
nelse fra deres styre. Møtet skulle være i New York uken etter. 
Mine kollegaer hadde eiendom i Houston og liten anledning til å 
reise. Det var viktig at vi kunne kontaktes på kort varsel i tilfelle 
behov for siste avklaringer før møtet. Kl. 9 var jeg på I-10 vest-
over til Midland. Det var ikke noe trafikk. Bare konvoier med 

...forts.  fra side 20 
National Guard som kom i motsatt retning. Senere fikk jeg høre 
om bekjente som hadde stått i kø i flere timer, bare for å snu for 
ikke å gå tom for bensin. 

I Midland var det blå himmel og weekenden gikk med til å se på 
Weather Channel med dramatiske bilder fra Galveston og SMS-
oppdatering fra kollegaer i Houston. Strømmen var borte og en 
satt våken i garasjen med rifla ved siden for å hindre looting av 
huset. Det var derfor noe overraskende når jeg fikk SMS fra 
Norge som spurte om Lehman Brothers kunne ha konsekvenser 
for oss, og om investorene fremdeles var like motivert til å fi-
nansiere CO2 Global? Det var jo begynnelsen på finanskrisen! 

I dagene etter var det stillheten som var mest merkbart. Inves-
torene i New York fordunstet med børskrasj, de i Midland med 
oljeprisfallet og kollegaer i Houston var uten strøm. Fokus på 
CO2 og klima forsvant og det var tøft å holde selskapet i live. 
Det var ikke før 2011 at vi merket ny giv med oljepris igjen mot 
hundre dollar fatet, men da var det også en del større aktører 
som var kommet på banen. Det store «window of opportunity» 
og first-mover advantage for mindre aktører forsvant. 

Det utrolige med Amerika er at her er det mange muligheter. 
Prøv Lykken igjen! Selskapet overlevde og med oljepris på 30 
dollar fatet har vi ny kurs. Vi bygger på erfaring fra CO2 i Texas, 
men nå er det hydrogen i California. Selv om det er et nytt even-
tyr, er regelen den samme - Follow the Money. Selskapet H2 
Norway fikk vi registrert allerede i 2004. Kanskje blir det nytt 
innlegg i neste nummer? 
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Sosiale møteplasser i Katy 
Norske som kommer til Houston for en kortere eller lengre peri-
ode, opplever fort behov for å treffe andre i tilsvarende situa-
sjon. Lunsjgrupper har derfor blitt etablert i privat regi til nytte 
og trivsel. Den mest omfattende lunsjgruppeaktiviteten er i Katy
-området, hvor fire grupper møtes samme dag, hver annen ons-
dag. En gruppe heter Aktiv lunsj. De andre er lunsjgrupper  som 
møtes privat til lunsj og sosialt samvær. 

Lunsjgruppene har for mange fungert som en port ut av ensom-
het og usikkerhet og inn til en sosial møteplass. I lunsjgruppene 
kan man dele informasjon og erfaringer og få nye venner og 
opplevelser.  Gruppene bidrar også til at man kommer i kontakt 
med andre treffpunkter, slik som bokklubber, sports- og kursak-
tiviteter, utflukter, m.m. Det er også mange eksempler på at 
lunsjgruppene deltar i Sjømannskirkens aktiviteter og bidrar 
aktivt som frivillige i arrangementer på kirka, at de baker, gir 
silent-auction-kurver og produserer håndarbeid til julemarked, 
samarbeider om kjøring, osv. Lunsjgruppene fungerer så lenge 
det er personer som vil delta og som tar initiativ. Grupper  slås 
sammen og nye etableres etter som deltakere reiser fra Houston 
og nye kommer til. Dersom du vil delta, ta kontakt med Sjø-
mannskirken som har oversikt over hvem som til enhver tid er 
ansvarlig for de ulike gruppene. 

For de som ønsker et møtested som ikke er «så langt ute», er 
det en TUR- OG KAFÉ-GRUPPE i Eldridge.                                    

De forteller: Vi møtes ukent-
lig på fredager, kl. 08:30 for 
de som vil gå en tur på opp til 
halvannen time i Terry Hers-
hey Park, og kl. 10:00 for 
kaffe/te og «sosialt»  på 
Beans Café Coffee House. 
Dette startet allerede i 2004! 
Vi sitter ute eller inne etter-
som vær og plass innbyr til. 
Iblant  finner vi også ut at vi vil spise lunsj sammen i nærheten. 
Flere av de som er med i kafégruppa, er også med i lunsjgrupper 
i Katy. I blant initierer vi en utflukt og vi ønsker flere velkom-
men! Vi har en lukket Facebookgruppe, hvor vi kan legge inn 
meldinger og avtaler. 

En av lunsjgruppene  i Katy heter AKTIV LUNSJ. 

Texas Nytt har bedt dem si litt om seg selv og har fått disse 
glimtene: 

Vi er en gruppe på 25 - 30 damer som møtes for en aktivitet 
annenhver onsdag. Det er samme dag som de tre andre lunsj-
gruppene i Katy møtes for lunsj hjemme hos hverandre. Det er 
ikke en forutsetning å være i god form, kun positiv og klar for 
nye opplevelser.  

Vi har en facebookgruppe hvor all informasjon og bilder etter 
turer blir lagt ut. 

Skrevet av: Gerd Juel Homstvedt 
 

Lunsj-
grupper 

To ganger i året planlegger vi hvilke aktiviteter vi skal gjøre. Da 
kommer alle med forslag og setter opp et program for et halvt år 
om gangen. De som ønsker å være med å arrangere turer, mel-
der seg, noe som stort sett går på omgang. Noen ganger er vi 
flere som arrangerer en tur.  

Noen av aktivitetene og utfluktene vi har:  

- Gå på tur sammen i George Bush Park  og i Memorial Park 

- Sykkelturer i George Bush  og Stephen F. Austin parkene 

- Padling i kajakk i Columbus og Houston downtown. Det prø-
ver vi å få til hvert halvår.  

- Omvisning på Katy Prairie 

- Ridetur i Cypress  

- Line dance i Sjømannskirka og etterfølgende hjemme i gara-
sjen! 

- Klatring 

- Segway i Houston 

- Skøyter 

- Topgolf 

- Museum of Fine Arts i Houston 

- Lucky Strike bowling i Houston 

- Round Top Antiques Fair  

- Houston Arboretum & Nature Center 

- Omvisning hos Houston ridende politi 

Tur i George Bush park 



 

Texas Nytt Nr. 1 2016  23  

 

Onsdag 6. april kl. 10:30 – 14:00 har vi bestilt omvis-
ning  på  Bayou Bend Collection (Highlights Tour).  Vi 
skal også gå rundt i den vakre hagen, hvor vi bl.a. håper 
vi får se asaliaer i blomstring.  

Bayou Bend Collection er et «husmuseum» under Mu-
seum of Fine Arts Houston (MFAH). Huset rommer 
amerikansk dekorativ kunst og malerier. MFAH sier at 
dette er en av verdens fremste utstillinger av ameri-
kansk møblering, sølv, keramikk og maleri. Huset ligger 
i en organisk pleiet hage på om lag 56 dekar (mål) i 
Houstons historiske River Oaks nabolag. 

Dersom vi blir mange nok, vil vi få gruppepris, dvs. 
$12.50 (65+: $11.00) per person. 

Vi håper mange har lyst til å oppleve dette sammen, 
enten du deltar i Onsdagsforum eller ei! Dersom du vil 
delta, er det  bindende påmelding innen 11.mars. 
(Museets frister !) 

Kontakt: Gerd  Juel Homstvedt  gejhom@gmail.com 

Tur til Bayou Bend 

Skrevet av: Gerd Juel Homstvedt   
 

Onsdags-
forum 

 

Padling med Houston skyline i bakgrunnen 

Jump Street 
på Katy Mills 

Lucky Strike bowling 

Fra Katy 
Prairie 

...forts.  fra side 22 

Fra Round Top antique market. 
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Det er mye man må tenke på når man skal bytte kontinent og 
starte et nytt liv i en annen kultur. Barnehager, forsikringer, 
førerkort, hus og bil og så videre og så videre. For å få tid og 
energi til å klare dette, var det helt essensielt for meg å få mine 
to barn i barnehage så snart som mulig. Komme i gang med 
rutiner og litt stabilitet er første prioritet så ungene kan begyn-
ne å finne roen. Lykkelige barn, lykkelige foreldre!  Dette var 
grunnen til at jeg, to dager etter ankomst og en smule jet lagged 
hadde mitt første legebesøk på amerikansk jord med mine to 
små barn (10 måneder og to år). Min eldste datters barnehage 
forlangte helse-sjekk og oppdatert vaksinasjonsskjema så vi 
kom oss til legen i hu og hast. Lite forberedelser var gjort i for-
kant og med to elektriske unger var det en kjedelig start på da-
gen å sitte på legekontoret.  

Da legen fikk se vaksinasjonskortet, ble det klart at min eldste 
måtte ha flere sprøyter samme dag for å komme á jour.  Det ble 
nevnt boostere, vannkopper, magevirus og andre ord som fløt 
forbi meg i farten.  Som kiropraktor er jeg genuint interessert i 
de ulike vaksinasjonsprogrammene, men da jeg ytret ønske om 
å diskutere hvilke vaksiner som trengtes, når de behøvdes og 
hvorfor, så fikk jeg klar beskjed: "Vi vet best, vi gjør jobben vår 
og om ikke dette blir gjort i dag vil din datter bli nektet å starte i  
(vår utvalgte) barnehage." Jeg kunne ikke begripe behovet for 
booster hepatitt vaksine, da hun i Holland ble «ferdigstilt» med 
alle hepatitt vaksiner. Samme gjelder vannkopper. «Hvorfor er 
dette obligatorisk i USA, mens den ikke engang blir gitt i Euro-
pa? Jeg er bare nysgjerrig,» nevner jeg.  Legene sa seg frabedt til 
å svare da dette var loven.  

Så… nærmest skremt til å godta alt som ble foreslått, gikk min 
to år gamle datter stivbeint ut fra legekontoret med fire vaksiner 
innabords. I diskusjoner online har jeg i ettertid sett at mange 
familier har fått beskjed om utkastelse fra skoler 
og utdannelsesstopp om ikke norske barn kom-
mer raskt «up to speed» med vaksiner. Dette 
har jeg nevnt for flere av mine amerikanske ki-
ropraktorkollegaer, og jeg er blitt meget overras-
ket over å høre at mye av dette ikke stemmer. Så 
jeg har gjort litt grundigere undersøkelser enn 
da jeg satt og skalv på legekontoret, og føler meg 
mer forberedt til neste besøk.  

Hva sier regelverket? 

I Texas er det fullt lovlig å nekte vaksinasjon av 
sine barn, be om et mer saktegående program 
eller utelukke ulike vaksiner uten at dette får 
konsekvenser ved statlige skoler og arrange-
menter. Dette er din rett som foreldre, og selv om skolen vil 
påstå at «ALLE MÅ» så er det bare å henvise til loven for å rett-
gjøre ditt valg. Skjemaet du trenger er kalt «Exemption from 
Immunizations for Reasons of Conscience» og kan bli bestilt 
hos Texas Department of State Health Services. Link: https://
corequest.dshs.texas.gov/ 

Dette skjemaet kan bli brukt ved ulike anledninger, fra pre-

kindergarten til College, ulike 
camper og etter skoletid aktivite-
ter. Det finnes bare dette skjemaet 
for hele Texas og det kan brukes 
for alle aldre. Skjemaet blir gyldig 
i det man får det underskrevet av 
en notar, noe som UPS og stort 
sett alle banker tilbyr. Jeg betalte 
ca. 6 dollar hos UPS. Når det er 
underskrevet av notaren har man 90 dager for å få dette til in-
stitusjonen som ber om det.  Absolutt alle statlige/public skoler 
MÅ akseptere dette skjemaet og foreldrenes ønske angående 
sine barns helse. Private skoler kan derimot nekte deg eller dine 
barn adgang. Jeg har i etterkant lært at fire private barnehager 
som i utgangspunktet har forlangt vaksinasjonsskjema, har gitt 
etter når de har mottatt skjemaet. Siden det for mange skoler 
ikke er et salgsargument å fortelle at de tar imot uvaksinerte 
barn, finner man heller at de ser gjennom fingrene med de få 
tilfellene dette innebærer, enn å promotere det som en del av 
deres skolepolise. Det anbefales derfor å gjøre undersøkelser 
ved den individuelle barnehagen du ønsker og samtidig vise at 
du kjenner dine rettigheter. Barnehagen min datter går i tillater 
saktegående vaksinasjonsprogram, der jeg kan velge min dat-
ters program ut fra mine tanker om dette.  

Du, som forelder, har også all rett til å kreve et alternativt vaksi-
nasjonsprogram, eller utelukke valgte vaksiner uten at dette vil 
påvirke din «Waver for Exemption».  

Vår allmennlege, Dr. Ruan i Katy, har en populær blogg der han 
blant annet oppfordrer pasienter til å spise seg frisk med sunne-
re mat enn å ta medisiner, og for meg er han nærmere europeisk 
tankegang vedrørende mange problemstillinger man må ta hen-

syn til i helsevesenet. Han har skolemedisinsk 
bakgrunn, men har en mor som praktiserer al-
ternativ medisin og akupunktur.  Dr Ruan er 
meget klar på at medisiner og vaksinasjoner har 
fantastiske resultater som han tror på og synes 
er viktige. Han presiserer at man ikke bør velge 
bort ulike vaksiner før man har nok kunnskap å 
basere dette valget på. «Utfordre legen din», sier 
han. «Engasjer deg, still spørsmål og vis at du er 
interessert i egen helse. Om legen din ikke takler 
dette, er det på tide å finne en som kan».  

Ved spørsmål om det er sunt å ta opptil åtte uli-
ke vaksiner på en dag for å komme á jour, vil han 
anbefale samtlige å tillate mer tid mellom vaksi-

nene. Dette for å kunne se om barnet får en reaksjon av vaksine-
ne og dermed kunne vite at en slik vaksine ikke bør gis til det 
aktuelle barnet videre. Ett eksempel er hepatittvaksinene som 
blir tatt i flere omganger og om barnet reagerer ved første vaksi-
ne, så er dette nyttig informasjon for videre behandling.  

Han presiserer også at i familier med sykdommer som diabetes, 
revmatologi, psoriasis og andre autoimmune sykdommer bør 
man ALLTID ta et saktegående vaksinasjonsprogram for å 

Vaksinasjonsprogram 

 

Helse 
 

Skrevet av: Nina Price 
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unngå å overstimulere immunforsvaret.  

Hva er forskjellen mellom norsk og amerikansk vaksi-
nasjonsprogram? 

Det anbefalte vaksinasjonsprogrammet i Norge inneholder vak-
sine mot elleve forskjellige sykdommer. Vaksinene gis ved i alt 
ni besøk på helsestasjon eller skolehelsetjeneste fra seks uker til 
15-årsalder. Alle barn skal tilbys vaksinasjon etter programmet. 
Selv om all vaksinasjon er frivillig, har norske barn rett til å bli 
vaksinert og få den beskyttelse vaksinene i programmet kan gi 
(jfr. Smittevernloven § 3.8).  

Amerikansk vaksinasjonsprogram 

I Amerika blir man vaksinert for hepatitt, vannkopper, influen-
sa og hjernehinnebetennelse i tillegg til de vaksinene som vi har 
i Norge.   

Hvorfor så mange doser av samme vaksine? 

Noen vaksiner, som levende virusvaksiner som meslinger, kus-
ma og røde hunder, behøver ikke en hel serie for å gjøre noen 
immune. Disse fungerer bra med en dose og så en «booster» 
året etterpå. Mens andre sykdommer krever flere doser for å 
oppnå optimal immunisering. En generell regel er at første vak-
sinasjon gir 50% immunitet, neste 75% og tredje 90%. Noen få 
sykdommer krever en fjerde dose ett år etter tredje og så en 
booster omtrent fire år etter dette. Dette er optimalt for å sørge 
for immunisasjonens nivå er høyt nok til å være effektivt.  

Dr. Sears er pediatrilege og forfatter av boken «The vaccine 
Book». Han er for vaksiner, men gir gode forklaringer på hva 
man bør være bevisst på ved vaksinering, hvilke vaksiner som 
kan skape reaksjoner, hvordan man kan påvirke sine barns vak-
sinasjonsprogram og hvilke rettigheter du har som foreldre. I 
boken presenterer han et alternativt vaksinasjonsprogram som 
minimerer sjansen for reaksjoner og tar hensyn til barnets bes-
te.  

Dette programmet er laget for foreldre som er positive til de 
individuelle vaksinene, men ønsker et mer saktegående pro-

gram av forskjellige grunner. Hvis noen av de teoretiske proble-
mene ved vaksiner er reelle, så vil dette skjemaet omgå de fleste 
av disse. Hvis de ikke er reelle så er den eneste ulempen ved 
dette programmet at det tar litt lengre tid og flere besøk til lege-
kontoret. Dr. Sears legger stor vekt på at dette programmet vil 
gi komplett sykdomsbeskyttelse, med hensyn til barnets alder 
og utvikling. Det gir beskyttelse fra sykdommene når de er 
størst trussel og passer på at de ikke gir unødvendig overbelast-
ning på unge barn, når de ikke trenger vaksinen før de er eldre. 
Ifølge Dr. Sears er det ikke behov for å ta alle vaksiner som du 
har utelatt tidligere, om du skulle komme opp i en situasjon 
hvor du innser at barnet ditt trenger vaksiner likevel. 

Får ditt barn sin første vaksine etter tre år, kan du utelate HIB, 
Pc og rotavirus. Krav om Hep A-vaksine varier litt, men vedrø-
rende Hep A vil du trenge begge dosene. Sannsynligvis trenger 
man bare tre DTaPs i stedet for fem og bare tre poliovaksiner i 
stedet for fire. Det er også sannsynlig at man bare trenger en 
MMR og vannkoppervaksine, mens man trenger alle Hep B.  

Om du er usikker på om du ønsker vaksiner for ditt barn, hva 
som ligger bak alle diskusjonene om vaksiner,  eller ønsker mer 
informasjon generelt, så anbefaler jeg vaccinationcouncil.org. 
En fantastisk side skrevet av allmennleger som ytrer sine tan-
ker, gjennom forskningsrapporter, angående vaksiner.  

Informasjon om vaksiner i Amerika 

Www.vaccinationcouncil.org 
www.cdc.gov/vaccines 
Om du ønsker å bruke anbefalt vaksinasjonsprogram for USA 
kan du lage et eget skjema for ditt barn på denne linken, ved å 
fylle inn fødselsdato.  
http://www2a.cdc.gov/nip/kidstuff/newscheduler_le/ 

Nina Birgitte Price er utdannet kiropraktor ved Anglo European 
College of Chiropractic i Bournemouth, England. Hun var kiro-
praktor for Bergen Rugby lag og medisinsk ansvarlig for det 
Norske landslaget i Rugby før hun flyttet til Ghana, så Neder-
land og nå til Houston. For tiden spesialiserer hun seg i pediatri 
kiropraktikk og behandling av gravide. Når Nina får arbeids-
visum og kiropraktor lisens i Texas åpner hun opp for behand-
linger ved Acorn Chiropractor Clinic i Katy.  

2 måneder DTaP, Rotavirus 

3 måneder Pc, HIB 

4 måneder DTaP, Rotavirus 

5 måneder Pc, HIB 

6 måneder DTaP, Rotavirus 

7 måneder Pc, HIB 

9 måneder Polio, Influensa (to doser) 

12 måneder MMR, Polio 

15 måneder Pc, HIB 

18 måneder DTaP, Polio 

21 måneder Influensa 

2 år Vannkopper 

2 år og 6 måneder Hep B 

2 år og 7 måneder Hep B, Influensa 

3 år Hep B 

4 år DTaP, Polio, Influensa 

5 år MMR, Influensa 

6 år Vannkopper, Influensa 

7 år Hep A, Influensa 

8 år Hep A, Influensa 

9 – 18 år Influensa 

12 år Tdap 

13 – 14 år HPV (3 doser) De e er den vaksinen som flest leger forteller at de 
har delte meninger om å ta. 

16 år Hjernehinnebetennelse 

Dr Sears alterna ve vaksinasjonsprogram  

Norsk vaksinasjonsprogram 

6 uker Rotavirusvaksine 

3 måneder Di eri‐tetanus‐kikhoste, poliomyeli  og Haemophilus influenzae type b (DTP‐IPV‐
Hib). Pneumokokksykdom (PKV‐13). Rotavirusvaksine 

5 måneder Di eri‐tetanus‐kikhoste, poliomyeli  og Haemophilus influenzae type b (DTP‐IPV‐
Hib). Pneumokokksykdom (PKV‐13) 

11‐12 måneder Di eri‐tetanus‐kikhoste, poliomyeli  og Haemophilus influenzae type b (DTP‐IPV‐
Hib). Pneumokokksykdom (PKV‐13) 

15 måneder Meslinger, kusma, røde hunder (MMR) 

2. klasse (7 år) Di eri‐tetanus‐kikhoste, poliomyeli  (DTP‐IPV) 

6. klasse (11 år) Meslinger, kusma, røde hunder (MMR) 

7. klasse (12 år) ‐ jenter Humant papillomavirus (HPV), totalt 3 doser 

10. klasse (15 år) Di eri‐tetanus‐kikhoste, poliomyeli  (DTP‐IPV) 

0‐18 år ‐ vanligvis 
spedbarnsalder 

Hepa  B ‐ barn fra land utenfor lavendemisk område ‐ 3‐4 doser 
Tuberkulose (BCG) ‐ for definerte risikogrupper 

Amerikansk vaksinasjonsprogram 

Fødsel Hep B 

1 måned Hep B 

2 måneder HIB, Pc, DTaP, Rotavirus, Polio 

4 måneder HIB, Pc, DTaP, Rotavirus, Polio 

6 måneder HIB, Pc, DTaP, Rotavirus, Hep B, Influensa 

1 år MMR, vannkopper, Hep A 

15 måneder HIB, Pc (pneumokokksykdom) 

18 måneder DTaP, Polio, Hep A, Influensa 

2 år Influensa vaksinen er gi  hvert år l man er 18 år 

5 år DTaP, Polio, MMR, vannkopper 

11‐12 år Tdap, Meningococcal, HPV 

16 år Meningococcal booster 
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Ny våpenlov 

Skrevet av: Arnfinn Eng 

Nye vikarer 

 

Info 

Vi heter Bente og Johannes Fjellseth, og skal være vikarer på 
Sjømannskirken i Houston fra mars og til ca 20. april. Vi har 
vært pensjonister de siste par år og er som dere skjønner, i siste 
halvdel av sekstiårene. Vi vokste begge opp i nærheten av Gjø-
vik, og i ungdomstida ble vi aktive medlemmer i ungdomsklub-
ber tilknyttet Norges KFUK/KFUM. Der møtte vi en lys og glad 
kristendom, som vi har levd med siden. I godt og vel tretti år har 
vi nå bodd på industristedet Raufoss i Vestre Toten kommune. 
Her har Bente jobbet som lærer i voksenopplæringen, og Johan-
nes har vært prest. Vi har fire barn og åtte barnebarn. De fleste 
bor i et område med en radius på et kvarters kjøretur fra oss, så 
vi er mye sammen med dem. Som nordmenn flest liker vi å 
framstå som friluftsfolk med fjellhytte. Den ligger på Gålå i 
Gudbrandsdalen. Der har vi også i flere år deltatt som amatør-
skuespillere i oppsetningen av Peer Gynt. Etter at vi ble pensjo-
nister, har vi engasjert oss i Sjømannskirken, både i lokal virk-
somhet i Hamar-region og som frivillige utearbeidere. Til nå har 
vi vært sommervikarer i Rotterdam og vinterprestepar på Kyp-
ros. Til sommeren skal vi være tre måneder i Albir og Villa Joio-
sa i Spania. Men nå først kommer vi altså til dere i Houston og 

Nye våpenlover i Texas. 

Fra 1. januar 2016 er det innført nye våpenlover i Texas. Noe av det som er nytt 
er at alle som har lisens til å bære våpen, nå også kan bære våpenet synlig i hofte
- eller skulderbelte. Tidligere har det vært forbudt å bære våpen synlig for privat-
personer. Men det finnes selvsagt steder der det fortsatt vil være forbudt å bære 
våpen, som f.eks. på skoler, rettssaler, flyplasser o.l. I tillegg kan private grunn-
eiere forby våpen på sin eiendom – og man kan da velge om man bare skal forby 
synlige våpen, eller både skjulte og synlige våpen. Dette gjelder også for forret-
ninger og bedrifter. Det har f.eks. blitt mye publisitet rundt Texas- kjeden HEB, 
som forbyr sine kunder å bære våpen synlig i sine butikker.  

Sjømannskirkens eiendom i 4309 Young Street er privat eiendom. Vi har tidlige-
re ikke hatt noen regler knyttet til våpen på området, og har heller aldri hatt be-
hov for dette. Men vi tar det for gitt at våpen har vært bragt inn på området, bå-
de innelåst i biler, og at personer har båret våpenet sitt skjult på kroppen – i 
henhold til det gjeldende lovverket.  Med innføringen av de nye våpenlovene 
stiller dette seg noe annerledes. Vi ønsker å unngå situasjoner der personer bæ-
rer sitt våpen synlig på kirkens område. Derfor har vi nå – med støtte i gjeldende 
lovverk – innført et forbud mot å bringe våpen inn på kirkens eiendom, enten 
våpenet er synlig eller ikke.  

For at et slikt forbud skal være gjeldende, er det tilstrekkelig å informere våre 
brukere om dette i form av et skilt. Det er nå hengt opp forbudsskilt ved begge 
innkjøringene til eiendommen, i tillegg til at dette informeres om i Texas Nytt.  

Vi ber om at dette forbudet respekteres av alle våre brukere!  

Med vennlig hilsen 
Arnfinn Eng 
Sjømannsprest/ daglig leder.  

blir der til over påske. Det ser vi fram til. Vi har besøkt sjø-
mannskirken i San Francisco to ganger. Nå blir det spennende å 
oppleve en helt annen kant av det store landet! Vi gleder oss! 
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Sjømannskirken er her for nordmenn i Houston, enten det er 
norske sjøfolk eller alle dere som bor i byen for kortere eller 
lengre perioder. Kanskje det er litt selvsagt å si det slik, men 
det er likevel ingen selvfølge at vi kan ha en norsk kirke for 
nordmenn i denne byen. Sjømannskirken får ca. 1/3 av sine 
midler som støtte fra den norske stat – resten er gaver fra 
privatpersoner, menigheter og bedrifter. Det er et betydelig 
innsamlingsarbeid som gjøres hvert år, både hjemme i Norge 
og på den enkelte sjømannskirke rundt om i verden – for at vi 
skal kunne ha kirke her i Houston. 

I Houston er det svært mange norske eller delvis norskeide 
bedrifter, og mange nordmenn som jobber for utenlandske 
selskaper. Mange av dere er med og støtter Sjømannskirken 
her lokalt – det er vi veldig takknemlige for! Takket være dere 
kan vi ha Sjømannskirke her i byen! Men vi skulle gjerne sett 
at enda flere bedrifter så dette som et ansvar – å være med å 
bidra litt til vår virksomhet. Dette kommer alle nordmenn i 
byen til gode – og da er det også flott om alle kan være med å 
bidra.  

Å være med som sponsor vil også si at din bedrift blir synlig-
gjort – du får en annonse her i Texas Nytt, og du vil også bli 
profilert på våre arrangementer, på hjemmesiden og i nyhets-
mailene vi sender ut ukentlig. Vårt nedslagsfelt er ganske 
bredt, og det vil være en god profilering å synliggjøre støtte til 
Sjømannskirken i Houston på denne måten. Vi har laget to 
ulike sponsorpakker, hvor bedrifter kan være med og bidra på 
litt ulikt nivå. 

Gold sponsor: 

Bedrifter som bidrar med 5000,- usd eller mer pr år, får en 
gull- sponsorpakke som innebærer: 

 ½ sides «Gold sponsor» - annonse i Texas Nytt, 4 nr. årlig 

Bedriften profileres som «Gold Sponsor» med logo på inn-
gangen til kirka, på arrangementer, hjemmeside og vår 
ukentlig nyhetsmail. 

Sponsor: 

Bedrifter kan bidra med ulike beløp opp til 4000,- usd pr år, 
og får da en sponsorpakke som innebærer: 

 2750 – 4000,- usd: ½ side sponsor- annonse i Texas Nytt, 
4 nr. årlig 

 1500,- usd: ¼ side sponsor- annonse i Texas Nytt, 4 nr. 
årlig 

 800,- usd: 1/8 side sponsor- annonse i Texas Nytt, 4 nr. 
årlig 

 400,- usd: liten sponsor- annonse i Texas Nytt, 4 nr. årlig 

Alle bedrifter med sponsoravtale profileres i tillegg som 
«Sponsor» med logo på inngangen til kirka, på arrangemen-
ter, hjemmeside og vår ukentlig nyhetsmail. 

Ta kontakt med Sjømannskirken om du ønsker å sponse Sjø-
mannskirken! houston@sjomannskirken.no  

Sponsoravtaler med Sjømannskirken 

Løsninger på sudoku fra nr. 
4-2015 

Vanskelig Sudoku  Lett Sudoku  

 
Sponsor-

avtaler 

Ny Sudoku 
Vanskelig Sudoku 

    2 5   6     4 

            7     

      9 4 8       

    6             

    7   5   1     

2     7 6         

  4   2     5 1   

8 6           9 2 

                  

5 6 4 8 2 1 9 7 3 

3 9 1 7 6 4 8 2 5 

8 7 2 9 5 3 1 4 6 

1 8 7 6 4 5 3 9 2 

6 2 3 1 9 8 4 5 7 

9 4 5 2 3 7 6 1 8 

7 1 6 4 8 2 5 3 9 

2 3 9 5 1 6 7 8 4 

4 5 8 3 7 9 2 6 1 

2 1 9 8 4 7 3 6 5 

6 3 7 9 2 5 1 8 4 

4 8 5 6 3 1 2 7 9 

1 6 8 2 7 4 9 5 3 

9 4 3 1 5 6 7 2 8 

5 7 2 3 8 9 4 1 6 

3 2 6 4 1 8 5 9 7 

7 9 4 5 6 2 8 3 1 

8 5 1 7 9 3 6 4 2 
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  Viktige kontakter i Houston 

SWEA Houston 

Annki Lerner 

Telefon:  .................................. 414 534 0093 

E-post: .................. annki.lerner@gmail.com 

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

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

 

The Swedish Club of Houston 

Kontakt: Marie Teahen 

Telefon:  .................................. 978 524 0219 

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 

Jennifer Sickman  ................... 713 504 0380 

E-post:  .......... jennifer.sickman@gmail.com 

 ..... stavangerdayshouston2016@gmail.com 

 

SJØMANNSKIRKEN 

 Kirkerådet 

Ta kontakt med Sjømannskirken 
Telefon: ................................... 281 998 8366 
 
 
Håndarbeidsgruppe i Katy 

Siren Olsen 

E-post .................. sirenolsen65@gmail.com 

 

Norske kvinner i Woodlands 

Anne Sofie Olsen 

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

 

Gåtur- og kafégruppe i Eldridge 

Gerd Juel Homstvedt  

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

 

Hjemmeside med nyttige tips: 

www.isrid.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: (Suite 200) 

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 

 

Swedish American Chamber of Com-
merce 

Jonas Dahlström 

Telefon:  ................................... 713 876 1188 

E-post:  ....................... houston@sacctx.com 

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

Lett Sudoku 

  1 5   2         

  7        8 4 5 9 

8   4 7 9 5     6 

        5   6     

3 2     6     9   

  6 1     3     2 

    3 2 4 6   1   

1         9 2 3 4 

  4 9     1   6   
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