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Etter å ha bikket 31 år i sommer, må jeg jo omsider innse at jeg 
ikke kan kalle meg en ungdom lenger… det følger jo selvfølgelig 
en sorg med en slik oppdagelse. Rett som det er så mimrer jeg 
tilbake til den tiden da jeg var ung, sprek og intelligent, dere 
som kjenner meg nå skjønner da at dette må ha vært veldig 
lenge siden. Som en ung mann var jeg glad i å engasjere meg, 
jeg engasjerte meg i nærmiljø og i interesseorganisasjoner, i 
skole- og senere studentpolitikken og ikke minst i menighet og 
kirke.  

Det ble etter hvert også ganske åpenbart at det var ikke alle som 
satt pris på innblanding, på mitt ungdommelige engasjement. 
Ofte var min opplevelse at man ikke ble tatt på alvor fordi man 
var ung, at mine synspunkt og meninger i 
ulike sammenhenger ikke ble tatt på alvor 
fordi jeg umulig kunne ha opparbeidet meg 
det nødvendige referansegrunnlaget til å 
uttale meg i ulike saker. Det kan selvfølge-
lig ha noe med meg å gjøre, men samtidig 
ser jeg mye av den samme retorikken når 
jeg i dag hører muntlige tilbakemeldinger 
eller leser kommentarer og skriftlige re-
sponser hvor unge mennesker forsøker å 
bidra til samfunnsdebatt i form av taler, 
leserinnlegg, artikler og blogger. Jeg opple-
ver det fryktelig provoserende å se voksne 
mennesker som fullstendig avskriver en-
hver erfaring, oppfatning eller mening, 
bare fordi forfatteren ikke er myndig. For 
det er smertefullt når man opplever at man 
ikke blir tatt på alvor, det man brenner for 
ikke blir hørt, at saker og ideer man er li-
denskapelig opptatt av å fremme, blir tilsidesatt eller ignorert 
bare fordi man ung.     

På Jesu tid var alder og kjønn viktige faktorer for ens sosiale 
status. De eldste nøt respekt i samfunnet – særlig eldre menn. 
Landets øverste regjerende organ – Sanhedrin eller «Det høye 
råd» bestod nettopp primært av slike. Barn og unge derimot 
regnet man for å være ufullstendige mennesker – og derfor full-
stendig uinteressante. I hvert fall når det gjaldt forståelsen av 
Gud eller spørsmål om politikk og religion – som på denne ti-
den var uatskillelig bundet sammen. De religiøse lover var også 
landets lover. Konsensusen var at barn og unge bidro lite til 
samfunnet før de ut i fra de samme lover og regler ble definert 
som «voksne». Vi ser denne innstillingen til og med blant Jesu 
disipler: Når små barn ble brakt til Jesus, ville disiplene vise 
dem bort. Jesus snur det hele på hodet når han sier: «La de små 
barna komme til meg og hindre dem ikke, for Guds rike tilhører 
slike som dem.» Det er ikke de gamle menn, men snarere de 
små barn som Jesu peker på som eksempler til etterfølgelse. 
Barnets absolutte tro på og tillit til sine foreldre og foresatte bør 
også gjenspeiles i menneskets relasjon til Gud.   

Bibelen er også full av historier om unge kvinner og menn – 
som stod opp for det de trodde på og som ble utfordret av Gud 

Ungdommelig engasjement 

Skrevet av: Robert Knudsen 

til å gjøre vidunderlige 
ting. I gammeltestamentlig 
tid møter vi Jeremia – som 
Gud ville skulle bli profet, 
men som protesterer og 
sier «Å, min Herre og Gud! 
Se, jeg kan ikke tale, jeg er 
for ung.» (Jer 1,6) Men det 
viste seg jo at han ble en av 
de største profetene i bibelsk tradisjon. 

Ester, som  blir  beskrevet som  en ung kvinne, ble dron-
ning over Perserriket, en mektig nasjon - samtidens største su-

permakt, og vernet sitt folk fra utslettelse. I 
nytestamentlig tid finner vi Maria, en ung 
kvinne, som påtok seg oppdraget å bli mor 
til hele verdens frelser og som fulgte sin 
sønn Jesus Kristus i tykt og tynt. Timoteus 
som fikk følgende råd av apostelen Paulus: 
«La ingen forakte deg fordi du er ung, men 
vær et forbilde for de troende i ord og livs-
førsel, i kjærlighet, tro og renhet.» (1. Tim 
4,12). 

Bibelen er full av knalltøffe unge mennes-
ker som tjener sin Gud og som i det små 
eller det store forandret verden til det 
bedre.  

Jeg er ingen ungdom lenger, men jeg har 
fortsatt enorm respekt for unge mennesker 
som lar seg engasjere. Unge mennesker 
som lar seg provosere av urett, som står 

opp for det de tror på, som tør å uttale seg og som setter tema 
som er viktig for dem på dagsorden.  

Barn og ungdom vil alltid være en ubeskrivelig viktig del av alle 
våre felleskap. De bringer med seg så mye godt, de tør å undre 
seg, de tør å stille store spørsmål, de er kunnskapsrike og dykti-
ge, og de ser ofte sine omgivelser og verden fra et helt unikt per-
spektiv. De er så rike på gode evner, egenskaper og gaver. Bare 
dette siste året i Houston har jeg møtt barn og unge mennesker 
som med sine tanker og spørsmål kunne målbundet teologer, 
filosofer og politikere.  

Jeg har møtt ungdommer som har hatt utsagn om kjærlighet, 
lidelse og død som kan måle seg poeter, musikere og forfattere 
av øverste kaliber.  

Ungdommelig engasjement er en berikelse. Jeg er overbevist 
om at våre felleskap blir fattigere når vi ikke lar unge mennesker 
slippe til og sette sitt preg på menighet, kirke og samfunn. I 
denne utgaven av Texas Nytt har vi rettet søkelyset nettopp mot 
unge mennesker i Houston – deres erfaringer, opplevelser, 
hverdag og interesser. 

Jeg håper at du, som meg, vil la deg imponere av våre flotte 
ungdommer og deres engasjement.  

 

Tanker i     
tiden 
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Kirkens adresse: 
The Norwegian Seamen's Church of Houston 

4309 Young Street,  
Pasadena, Texas 77504, USA 

 

Telefon: 281-998-8366 
 

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 

Lørdag: 10-16 
Søndag: 10-15 

Man, Tirs: Stengt. 
Sjøfolk og andre:  

Ring gjerne dersom du vil komme  
utenom åpningstidene. 

 
 

Ved akutte hendelser, ring kirkens vakttelefon:  
832 260 4271— betjent 24 timer i døgnet 

 

Velkommen! 

Pål Møll Abrahamsen 
Trosopplæring/musikkansvar 
Mobil: +1 832 279 9020  
pma@sjomannskirken.no  

Ann-Katrin Knudsen   
Diakonal medarbeider 
Mobil: +1 832 202 4293  
akk@sjomannskirken.no  

Øystein Lima Braut 
Diakonal medarbeider 
Mobil: +1 832 202 5759 
olb@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 2017’. 

Bankkonto i Norge:  Sparebanken Pluss: 

 3000.19.93840 

Neste nummer trykkes i desember 2017. 

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 
Mobil: +1 832 279 7990  
amb@sjomannskirken.no 

Ansvarlig redaktør: Robert Knudsen 

I d
e

tte
 n

u
m

m
e

r: 
Redaksjonskomité for Texas Nytt: Torhild Viste, Robert Knud-
sen, Øystein Lima Braut og Terje  Odden. 

Redaktør for dette nummer: Terje Odden. 

Forsidebilde: Edvard Reitan (16),  Maria Gulstad (16) og Elias 
Johnsen (14)  

Robert Knudsen  
Kapellan 
Mobil: +1 832 279 7977  
rkn@sjomannskirken.no  

Karin Møll Abrahamsen 
Diakonal medarbeider 
Mobil: +1 832 294 8210 
kab@sjomannskirken.no 

Torhild Viste   
Sjømannsprest/daglig leder 
Mobil: +1 832 279 7555 
tov@sjomannskirken.no  

Våre medarbeidere ved Sjømannskirken i Houston: 

Elin Lilletvedt Masters  
Kontorsekretær/Regnskap 
Telefon: +1 281 988 8366  
elm@sjomannskirken.no  

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. 



 

4   Texas Nytt Nr. 3 2017 

 

 

Here I Am To Worship  

Min salme 

Da jeg var liten sang jeg mye, jeg lærte mange kristne barne-
sanger i menighetsbarnehagen, og senere fra barnekor og Soul 
Children i Haslum kirke, Bærum. For seks år siden, da jeg var 
10 år, flyttet vi hit til Houston, og jeg ble med venner på søn-
dagsskole og ungdomsmøter i en kirke i nabolaget vårt. Her 
lærte jeg mange nye kristne sanger på engelsk. I året mitt som 
konfirmant på Sjømannskirken, og året som konfirmantleder 
har jeg hørt flere norske salmer på gudstjenester, men jeg må 
innrømme at tekstene på norsk ofte er litt vanskelige å forstå, og 
at min favoritt lovsang derfor er på engelsk.  

“Here I Am To Worship” er en flott sang, som får meg til å tenke 
på alt Gud har gjort for oss. At Han skapte jorden, og at Han 
sendte sin sønn hit for å bringe lys i verden. Personlig når jeg 
hører refrenget “Here I am to worship, Here I am to bow down, 
Here I am to say that You’re my God” så føler jeg at jeg blir min-
net på å tenke på Gud, be en bønn og fokusere på Han når som 
helst på dagen, midt i alt stress med skole og lekser. Vi mennes-
ker kan aldri helt forstå hvor mye det betyr at Jesus døde på 
korset, og at vi kan få tilgivelse når vi har gjort noe galt. 

Jeg ble veldig overrasket da Pål (organisten) spilte denne sang-
en på en gudstjeneste i Sjømannskirken. Fint at det også kan 
synges noen engelske sanger selv om kirken er norsk :) 

Mitt navn er Marie Gulstad og jeg er 16 år. Jeg er født og opp-
vokst i Bærum sammen med mamma Anita Dalset Gulstad, 
pappa Einar Gulstad og lillebror Peter (14). Vi flyttet til Hous-
ton for seks år siden, og vi skal ikke flytte tilbake. Jeg har vært 
konfirmant og konfirmantleder i Sjømannskirken i Houston. 
Jeg går på Memorial High school, og elsker å bo her i Texas! 

Here I am to worship 
Låtskrivere: Mark Hayes / Tim Hughes 
 
Light of the world  
You stepped down into darkness  
Opened my eyes, let me see  
Beauty that made this heart adore You…  

Light of the world 
You stepped down into darkness 
Opened my eyes, let me see 
Beauty that made this heart adore You 
Hope of a life spent with You 

Here I am to worship 
Here I am to bow down 
Here I am to say that You're my God 

You're altogether lovely 
Altogether worthy 
Altogether wonderful to me 

 

King of all days 
Oh so highly exalted 
Glorious in heaven above 
Humbly You came to the earth You created 
All for love's sake became poor 

Here I am to worship 
Here I am to bow down 
Here I am to say that You're my God 

You're altogether lovely 
Altogether worthy 
Altogether wonderful to me 

Well, I'll never know how much it cost 
To see my sin upon that cross 

Well, I'll never know how much it cost 
To see my sin upon that cross 

Well, I'll never know how much it cost 
To see my sin upon that cross 

Well, I'll never know how much it cost 
To see my sin upon that cross 

Skrevet av: Marie Gulstad 
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Pastasalat og kyllingsalat 

 Fra  
Sjømanns-

kirkens 
kjøkken 

Skrevet av: Åse Marie Braut 

Er du sånn som meg, at du mister matlysten i sommervarmen? 
Når dagene blir så varme som de kan være her i Texas, blir jeg 
ofte ikke veldig sulten.  Selv om sommeren nå er på hell, er jo 
dagene ennå varme. I dette nummeret har jeg derfor tenkt å slå 
et slag for salaten.  Enkel og rask mat, som smaker godt i var-
men.  Ofte er også salatene kalorifattige, og det er jo en god bo-
nus. I butikkene her i USA er jo utvalget av grønnsaker veldig 
stort, så her er det bare å kose seg med mangfoldet. Her er to 
veldig gode salater: 

Lun pastasalat med kjøttdeig og pesto 

3-4 porsjoner 

400 g kjøttdeig eller karbonadedeig  

1⁄2 ts salt  

1⁄4 ts pepper  

2 ss flytende margarin til steking  

4 dl pasta  

Tilbehør 

5 ss pesto  

2 ss pinjekjerner eller blandede frø  

1 pk ruccula  

1 stk rødløk  

Stek kjøttdeigen/karbonadedeigen på god varme i stekepanne. 
Krydre med salt og kvernet pepper. 

Kok pasta etter anvisning på pakken. Skyll med kaldt vann og la 
den renne godt av. 

Bland pesto, pinjekjerner, grovrevet ruccula og tynne skiver 
med rødløk sammen med pasta og kjøttdeig. 

Server gjerne med brød. 

 

KYLLINGSALAT MED JORDBÆR OG BALSAMICO 

 3-4 porsjoner  

1 grillet kylling (avkjølt), i biter 

ca. 65 g småbladsalat 

ca. 65 g babyspinat 

1/2 agurk, i biter 

ca. 200 g cherrytomater, delt i to 

ca. 200 g norske jordbær, delt i to 

ca. 100 g fetaost, i terninger 

en neve valnøtter, ristet i tørr stekepanne 

olivenolje 

god balsamicoeddik eller balsamico de crema 

nykvernet sort pepper 

maldonsalt 

godt brød, for eksempel eltefri focaccia (uten oliven) eller elte-
fritt landbrød 

Skjær opp ingrediensene som angitt ovenfor. Ha kyllingen og 
grønnsakene i en stor salatbolle og vend forsiktig sammen. Til-
sett jordbær, fetaost og valnøtter, og vend det hele forsiktig 
sammen. Rett før servering drypper du over litt av din beste 
olivenolje og en tykk, god balsamicoeddik. Krydre med nykver-
net sort pepper og ørlite maldonsalt, og server umiddelbart 
sammen med godt brød. 
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Det er første skoledag i deler av Katy, og sommerferien er defi-
nitivt på hell. Det er imidlertid lite som tyder på at varmen har 
tenkt å gi seg. Inne er temperaturen mer behagelig og Edvard 
Reitan (16) har akkurat tilbudt Maria Gulstad (16), Elias John-
sen (14) og meg noe å drikke. Trekløveret har bodd i Houston en 
god stund nå og kjenner byen og livet her godt. De er litt nervø-
se for hva jeg skal spørre dem om, men hvem kan vel bedre sva-
re på hvordan det er å være ung, norsk og bo i Houston enn de? 

Vi går rett på sak. Hvordan er det å bo i Houston? 

-Det er bra, men varmt, kommer det raskt fra Edvard. Så er folk 
vant til utlendinger. Det gjør alt enklere. 

-Jeg liker at alle er så høflige, smiler Marie, og skolene. Skolene 
er bra! 

Ja, fortell gjerne om det. Hvordan var det å komme fra Norge, 
og så begynne på skole her i Texas? 

-Det var tøft i begynnelsen, forteller Marie. Dagene er mye leng-
er enn i Norge, og det er mindre fri, men nå elsker jeg det ame-
rikanske systemet. Jeg har ikke lyst å gå tilbake til norsk skole. 
Jeg liker også at en blir kjent med mange på skolen her. Jeg tar 
syv ulike fag, og går da i syv ulike klasser. Det gjør det lettere å 
finne noen jeg passer i lag med. 

Ung i Houston 

 

Hovedsak 

-I starten slapp jeg litt unna med å si at jeg ikke skjønte. Jeg 
forsto egentlig mye, men det var en grei unnskyldning å bruke. 
Det kan jeg dessverre ikke gjøre lenger, ler Elias.  

-Det tok litt tid å forstå hva lærerne snakket om, forteller Ed-
vard. Jeg forsto egentlig mye engelsk når jeg kom, men det er 
mange faguttrykk som er nye. Jeg var også eldre enn Marie og 
Elias når jeg kom, så jeg merket at amerikanerne var kommet 
lenger i matte, kjemi og fysikk enn det vi hadde i Norge. Jeg 
likte norsk skole godt og savner friminuttene og det sosiale på 
skolen. Vi var mer fysiske der, og så tålte lærerne at vi var ueni-
ge med dem. Det var bedre i Norge synes jeg.  

Både Elias og Marie har gått på skole her siden barneskolen. De 
har bodd her i henholdsvis fire og seks år, men de er litt delt i 
synet på disiplinen på skolen her. 

-Jeg synes det blir litt for strengt her, sier Elias. Særlig er de 
strenge på hvordan vi går kledd på skolen.  

-I min klasse i Norge var det mye bråk, noe som gikk utover oss 
som ikke bråkte, forteller Marie. Det er mye bedre på skolen 
her. Det er godt at det er litt strengt. Barn her lærer seg også å 
ha respekt for voksne. Det tror jeg mangler litt i Norge. 

Edvard er den med kortest fartstid i byen, men vet også hvordan 
det er å være ungdom i Norge. Han er godt fornøyd med kles-
reglene på skolen. 

Skrevet av: Øystein Lima Braut 

Elias har spilt mest «soccer», men hadde også en sesong som 
«kicker» på Beckendorff JR. High Football  

Marie og noen skolevenninner er klar for Homecoming  
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-Det er mye mindre motepress her enn det var hjemme. Her kan 
en bare ta på seg en enkel shorts og en T-skjorte. I Norge betyd-
de det mye hvilket merke klærne hadde. 

-Det er fint å slippe klespress, sier Marie, men på min skole er 
det bilpress. Mange tar sertifikat når de er 16, og da skal de gjer-
ne ha en fin bil også. 

Marie tror ikke hun kommer til å flytte tilbake til Norge, men 
både Edvard og Elias skal etter hvert hjem. Hvordan tror dere 
det blir? 

-Det kommer til å bli litt rart, sier Edvard tankefullt. Jeg kom-
mer til å savne måten Amerika er på. Alt er så stort. Skolene er 
store, gjerne to tusen elever. Mye god «fast food». Det er nesten 
litt overveldende. Så vil jeg nok savne varmen, og å kunne kjøre 
bil. Hvis vi flytter hjem før jeg blir 18 må jeg jo slutte å kjøre bil. 
Det blir kjipt, men det skal bli kjekt å treffe vennene mine igjen. 

-Jeg liker sporten her, forteller Elias. Jeg liker at mye foregår på 
skolen og at vi kan velge sporter som ikke er i Norge. Det er også 
fint å kunne velge ulike sporter gjennom året. Vi trenger ikke 
spille bare fotball, men i stedet velge noe på høsten og noe annet 
på våren. 

Alle tre har forsøkt ulike sporter og aktiviteter gjennom skolen. 
Elias har spilt mye «soccer» og litt amerikansk fotball. Edvard 
har også forsøkt seg på amerikansk fotball, i tillegg til løping. 
For Marie er disse aktivitetene ekstra viktige. Hun satser på å ta 
college i USA, og da kan aktivitetene hun velger bety noe når 
hun søker om studieplass. 

-Jeg liker at det er så mye å velge i her. Jeg tar fotokurs på sko-
len fordi jeg ikke er så glad i sport. Min skole er ikke så god på 
sport, og taper alltid når de spille mot andre skoler. Den er 
imidlertid veldig god akademisk. Det passer meg bra. 

Hvordan er det å flytte ut med familien slik dere har gjort? 

-Det blir litt som teambuilding, sier Edvard. Jeg er mer med 
familien enn det jeg ville vært i Norge. Det er ikke like lett å gå 
til kompiser som i Nor-
ge, og da blir jeg jo 
bedre kjent med fami-
lien. 

-Særlig i begynnelsen 
var det slik. Da jeg og 
familien kom var det så 
mye vi måtte finne ut av 
sammen, forteller Ma-
rie. 

Både Elias, Edvard og 
Marie er eldst i søsken-
flokken. De er enige om 
at det er en litt spesiell 
rolle når en flytter til et 
annet land. 

-Det kan noen ganger 
være litt plagsom å være 
eldst, smiler Elias. Jeg 
blir liksom forsøkskanin 
for alt. 

-Jeg har 
alltid 
vært den 
som har 
forsøkt 
skole og 
fritidsak-
tiviteter 
først. Det 
blir et 
ekstra 
press på 
meg for å 
finne ut 
av ting, 
sier Ma-
rie. 

-Så har 
jeg litt 
ekstra 
ansvar 
når jeg er 
eldst og 
bor i ut-
landet, 
sier Edvard. Jeg må være barnevakt noen ganger. Så har jeg jo 
bil her og da kan jeg gå og handle når det trengs. Det er litt kjekt 
også å være eldst, så kan jeg gi litt tips til de andre. For eksem-
pel begynte søsteren min på high-school i dag, og det vet jeg jo 
hvordan er. 

Hva gjør dere utenom skolen da? 

-Det er veldig mye som skjer på skolen, men jeg har spilt 
«soccer» utenom. Så blir det å henge med venner, forteller 
Elias. 

Ja, er dere mest med norske eller amerikanske venner på friti-
den? 

-Jeg har flest ameri-
kanske venner, men har 
også vært en del med 
norske venner. Jeg har 
på en måte mye til felles 
med andre nordmenn i 
Houston. Nordmenn 
som ikke har bodd i 
USA forstår ikke USA, 
og amerikanere forstår 
ikke Norge. Etter at jeg 
var konfirmant på Sjø-
mannskirken, var jeg 
derfor en del sammen 
med de andre norske 
konfirmantene. Det som 
er trist med å være sam-
men med nordmenn er 
at de reiser hjem. Vi har 
tenkt å bli boende her, 

Foto som valgfag på skolen er gøy.  

"Alltid mye å gjøre i houston med venner"  
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så jeg tror nok at jeg kommer til å være enda mer med amerika-
nere fremover. 

-Det er jo også mange andre utlendinger på skolene her i Katy 
som også vet hvordan det er å være ny i USA, sier Elias. De har 
litt samme erfaring som oss. 

Alle tre har konfirmert seg på Sjømannskirken i Houston. Elias 
var konfirmant i vår, og Marie og Edvard for et drøyt år siden. 
Marie og Edvard var også konfirmantledere dette siste året, og 
til høsten starter også Elias som leder. 

Kanskje et ledende spørsmål, men kan dere anbefale andre å 
konfirmere seg på Sjømannskirken i Houston? 

-Ja! Det er veldig sosialt og vi er som regel en liten gruppe som 
blir godt kjent, sier Marie. 

-Jeg likte at det var så mye aktiviteter, og at det ikke var for mye 
undervisning. Jeg tror det er mye kjedeligere å være konfirmant 
i Norge, smiler Elias. 

-Det beste av alt er konfirmantturen til New York. Alle må få 
med seg den, 
sier Edvard 
entusiastisk. 
Elias slutter 
seg til dette 
og sier at det 
var så gøy at 
han gjerne vil 
være med 
igjen som 
leder. 

-Det å være 
leder er også 

gunstig i forhold til å søke college. Det å kunne 
vise til «service hours» og at en har utøvd leder-
skap gjennom ungdomstiden er viktig her i USA. 
Det kan telle positivt på når jeg skal søke seg 
videre på skoler. 

Alle tre er enige om at det er bra å bo noen år i 
utlandet. Det å kunne språk og lære seg en annen 
kultur åpner mange muligheter fremover, enten 
de blir i USA, eller flytter tilbake til Norge. 

 

Hovedsak 

-Jeg har lyst å flytte til utlandet igjen når jeg blir voksen, sier 
Elias. 

-Jeg også, sier Edvard. En skifter også litt tankegang når en er 
her i Texas. Jeg lærer at jeg må jobbe for det om jeg vil lykkes. 

-Så kan vi velge så mye forskjellig når en bor her borte. Det er så 
mange muligheter, konkluderer Marie. 

Bilde er tatt i forbindelse med at Elias var med på 8th grade 
dance  

Sommerferie på Kauai, Hawai. Elias skuer ut over Waimea Canyon.  

Sentral midtbanespiller på Beckendorff våren 
2017  
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Vielse 

Redigert av: Terje Odden 

Konfirmasjon 

 
Glimt fra 

kirkeboken 

Liv Cecilie Lycke og Michael Allen Edwards 
ble viet i Sjømannskirken i Houston, fredag 
30. juni 2017 av sjømannsprest Torhild Vis-
te. Egil Berger var organist. 

10. september:  Informasjonsmøte for konfirmanter m/foreldre og foresatte. 

23.-24. september:  Lys Våken 

25. september:  Super-SØNDAG 

29. september:  Rekefest 

20.-22. oktober:  Ungdomslederleir i Houston, felles for Nord- og Sør-Amerika.  

22. oktober:  TEXAS-dag 

10.-12. november:  Julemarked 

3.desember:  Super-SØNDAG m/juleverksted 

17.desember:  Vi synger julen inn 

24. desember:  Julaften på kirken 

25. desember:  Høytidsgudstjeneste 

Tirsdager:  Familiedag i Katy: 12. september, 26. september, 17. oktober, 28. november og 
5. desember. 

Onsdager:  Onsdagsforum: 6. september, 4. oktober, 1. november, 6. desember, 7. februar, 
7. mars, 4. april og 6. juni. 

Fredag:  Tweens: 27. oktober og 1. desember – i tillegg er Lys Våken (23.-24. september) 
for Tweensgjengen.  

Med forbehold om endring. Følg med på våre hjemmesider, på Facebook eller ring kirken. 

Høstens program på sjømannskirka 

Konfirmasjon 21. mai, 2017: F.v. konfirmantleder Marie Dalset Gulstad, Caroline 
Adele Stewart, Kristin Carey Solum, Celin Madeleine Sperbund, Norah Kroken, 
Elias Johnsen, Henrik Stordal Klinge, Anders Rognan Karlsvik, Sindre Sørensen, 
Jakob Nils Mosvold, Henrik Berg, Daniel Djerfi, Marcus Riley Nafstad og konfir-
mantleder Edvard «Eddi» Reitan.  Foto: Kristine Engebrigtsen Stewart 
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Konfirmanter 2017 

 

Konfirmant 
Skrevet av: Robert Knudsen 

Mai måned markerte avslutningen på et utrolig flott konfir-
mantår – for også vårhalvåret var rikt på gode opplevelser.  
 
Torsdag den 20. til søndag den 23. april var det konfirmantleir i 
New York. På torsdagen var det felles avreise for konfirmanter, 
ungdomsledere og voksenledere rett etter skoletid – det ble sent 
på kveld når vi omsider ankom Sjømannskirken i New York som 
skulle være basen de påfølgende tre dagene. Vi fikk møte noen 
av de ansatte som serverte kveldsmat, samt at vi pakket litt ut 
før vi falt vi til ro. Eller vi falt så til ro som en gruppe konfirman-
ter på leir kan klare.  

Fredag ble den store sightseeing dagen – vi tok t-banen til det 
nye One World Trade Center og fikk oppleve 11. september me-

morial, vi var i Central 
Park og på Time 
Square. Og selvsagt ble 
det rikelig mulighet til å 
shoppe og til å prøve ut 
det beste New York har 
å tilby av kulinariske 
opplevelser – nemlig 
pølser og pizza.  
Videre i helgen fikk vi 
mange fine møter med 
konfirmanter og ung-
domsledere fra de 
andre sjømannskirkene 
i Nord- og Sør-
Amerika, det ble under-
visning og underhold-
ning på Sjømannskir-

ken. Alle konfir-
mantene fikk også 
oppleve Top of 
the Rock på 
Rockefeller Cen-
ter og omvisning 
på FN-bygget. 
Søndagen ble 
avsluttet med en 
flott gudstjeneste 
der alle konfir-
mantene medvir-
ket med sang, 

dans, drama, preken, de ba forbønner og leste tekster. Etter 
leiren var «Dette var en opplevelse for livet» oppsummeringen 
for mange.. 

Årets markering av 17. mai, den norske grunnlovsdagen, ved 
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Sjømannskirken i Houston falt i år på søndag 14. mai. Som van-
lig var konfirmantene med og ledet an, de gikk rett etter flagg-
borgen og bar Sjømannskirkens fane i toget opp og ned Young 
Street – etter toget hadde konfirmantene ansvar for de tradisjo-
nelle 17.mai-aktivitetene som spikerslag, kast på boks, fiske-
dam, sekkeløp og potetløp. De delte selvfølgelig ut premier til 
alle.  

Den påfølgende søndagen, den 21. mai, kom altså 
den store dagen med konfirmasjonsgudstjeneste 
og fest som vi har sett frem mot det siste året. Det 
var god stemning, mye glede og latter, men samti-
dig opplevde man nok også høytid og alvor når 
den enkelte konfirmant knelte ned ved alterringen 
– vi ba for konfirmantene og for fremtiden deres. 
Ungdomslederne Edvard Reitan og Marie Dalset 

Gulstad tente lys for hver eneste konfirmant og delte også ut 
roser – de to har stilt opp på alle samlinger og aktiviteter og har 
fulgt konfirmantene trofast igjennom hele konfirmantåret og 
fortjener en stor takk for innsatsen. Etter gudstjenesten stilte 
konfirmantene seg opp utenfor kirken. De smilte fra øre til øre i 
blitzstormen og de røde rosene var en fin kontrast mot hvite 
konfirmantkapper. Hver røde rose var et tegn på den kjærlighet 
som familie, venner, kirke, menighet og ikke minst Gud har til 

dem – en kjærlig-
het som vedvarer 
selv om rosen skul-
le visne. Etter foto-
grafier så åpnet 
himmelen seg og 
regnet styrtet ned, 
heldigvis var det 
da tid for kaffe og 
kaker på kirken. Vi 
hadde en koselig 
stund før konfir-
mantene så dro 
videre for å fortset-
te feiringen av den 
store dagen Det 
var en fin slutt på 
et flott konfir-
mantår. 

Vi her på Sjø-
mannskirken har 

lyst til å takke en fenomenal konfirmantgjeng – for trivelige 
møter på undervisningssamlinger, på gudstjenester, under jule-
marked, på 17.mai-feiringen, på leir og mange flere. De har satt 
sitt preg på arrangementer og aktiviteter det siste året og de har 
vært til berikelse, og jeg tror også til velsignelse, for både store 
og små.  

En stor takk til årets konfirmanter Anders Rognan Karlsvik, 

Caroline Adele Stewart, Celin Madeleine Sperbund, Daniel Djer-
fi, Elias Johnsen, Henrik Berg, Henrik Stordal Klinge, Jakob 
Nils Mosvold, Kristin Carey Solum, Marcus Riley Nafstad, No-
rah Kroken og Sindre Sørensen. 

Kjære konfirman-
ter, dere vil være 
med i tanker og 
bønner fremover – 
og hvis dere noen 
gang trenger oss så 
er vi og kirken her 
for dere. Alltid. Må 
Gud velsigne dere 
nå og alltid.   
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17. mai ble i år feiret den 14. mai. Vi var i år 
cirka 600 som feiret i lag. Været var godt og 
stemningen enda bedre. En stor takk til alle 
frivillige som stilte opp for å koke pølser, 
være parkeringsvakt, lage softis, spille i 
korpset og alle de andre små og store opp-
gavene som er så viktige for at 17. mai-
feiringen i Houston er i verdensklasse. En 
spesiell takk går også til DNB som sponset 
det store party-teltet, til Wrist Ship Supply 
ved Rolf Andersen som donerte utallige kas-
ser med rødbrus og til Snorre som hjalp oss 
å kjøpe nytt hoppeslott til barna. 

17. mai 

 

Siden sist 
Redigert av: Terje Odden 
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Orkanen Harvey 

Redigert av: Terje Odden 

 

Siden sist 

 I skrivende stund er Harvey historie, og oppryddingen har så vidt begynt noen 
steder. Andre steder står fortsatt under vann, og det er ventet at det tar uker og 
kanskje måneder før man får oversikt over de totale skadene stormen har gjort.  

 Åse Marie Braut ble informert om en amerikansk kirke i nærheten av vår egen 
her i Pasadena som hadde innsamling og sortering av forsyninger som gikk ut til 
ulike shelters. Hun allierte seg med Karin Møll Abrahamsen og Ann-Katrin Knud-
sen, og de samlet sammen overflødig mat, vann, toalettpapir, engangsbestikk og 
–tallerkener fra kirkens lager og tok med slik at det ville nå ut til dem som trengte 
det mest. De tre stilte seg også til disposisjon som frivillige og ble med i arbeidet 
med sorteringen. De fikk også tak i etterlengtede hygieneartikler som de selv le-

verte ved et Røde Kors shel-
ter. 

Hvor de enn reiste så møtte 
de mennesker som prøver å hjelpe. Midt i mørket skinner det et lys i form av 
samhold, raushet og nestekjærlighet. Medmennesker som reiser seg opp og 
slår ring rundt de som lider. Vi hører hver dag om mennesker i den norske 
kolonien som kjøper inn og leverer forsyninger til shelters eller melder seg 
som frivillige, andre hjelper med sikringsarbeid og opprydning, andre har 
åpnet sine hjem til trengende – det er mange som gir av tid, krefter og res-
surser for dem som har mistet alt. Vi er utrolig imponert over og stolte av 
dere, samtidig vil vi oppfordre til å huske på– stay safe. Ikke ta unødige risi-
koer – hjelpearbeidet i denne situasjonen vi nå står i er ikke en sprint, men et 
maraton. 

Vi kommer tilbake med mer om Harvey i neste nummer.  

Tradisjonen tro sørget Sjømannskirken og deres frivillige for å servere mat til 
norske firmaer på OTC. VI var litt spente på hvor mange folk det kom til å komme, 
men vi hadde jevn strøm med kunder.  Faktisk kan vi i år skilte med salgsrekord på 
kaker.  I løpet av fire dager ble det solgt 1393 kakestykker!  Tusen takk til alle som 
stilte opp både som kelnere og kakebakere.  For en fantastisk gøy uke.  

Fire norske firmaer ble prisvinnere under OTC i år. I den forbindelse delte stats-
sekretær Ingvil Smines Tybring-Gjedde ut bløtkake, bakt i regi av sjømannskirken, 
til norske forretningsfolk.  

OTC 
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Konfirmasjon 

Redigert av: Terje Odden 

 

Prosjekt Kilimanjaro 2017 

 

Siden sist 

I alt var det 12 ungdommer som stod til konfirmasjon ved Sjømannskirken i Houston den 
21. mai, 2017. Nærmere 180 mennesker var samlet på Sjømannskirken i Houston for å 
feire konfirmasjonsgudstjeneste og konfirmantenes store dag. Det ble en dag preget av 
felleskap, glede og fest, men også et snev av alvor og høytidelighet.  
Alle som stod til konfirmasjon er invitert videre med på høstens ungdomslederleir 20-22 
oktober ved Sjømannskirken i Houston for 15-18 åringer fra hele Nord- og Sør-Amerika.  
I skrivende stund nærmer vi oss også et nytt konfirmantår. Startskuddet går den 10. 
september med informasjonsmøte etter gudstjenesten. Er du eller noen du kjenner inter-
essert i lederleir eller å følge konfirmasjonsåret ved Sjømannskirken i Houston eller som 
nettkonfirmant i Sjømannskirken – ta kontakt med kapellan Robert Knudsen.  

Helgen 17.-18. juni og 24.-25. juni gav Sjømannskirken pengene 
som kom inn som betaling for lunsj og vafler og grøt til Sandra 
og Ingar Mork sitt prosjekt til å skaffe rent vann til en fattig 
fjellandsby i et av verdens fattigste land, et land med mange 
fjell, Malawi! Sandra og Ingar reiste den 28. juni, og gjennom-
førte så en imponerende Kilimanjaro-fjelltur – mer om prosjek-
tet og reisen får dere i neste utgave av Texas-Nytt. Tusen takk 
til alle som støttet vannprosjektet i Malawi! Det kom inn 243 
dollar til prosjektet og til sammen samlet paret inn 8740 dollar! 
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Takk til kirkestyret 

 

Siden sist 

Helga den 6.-7. mai overnattet fire utvekslings-
studenter fra Norge på Sjømannskirken i Hous-
ton. Det var en trivelig og sosial sammenkomst 
hvor studentene utvekslet erfaringer fra skole, 
vertsfamilier og dagligliv. Lørdagen gikk med 
på samtaler, bruk av basseng og uteareal og på 
kvelden ble det grillet pølser og lagd s’mores. 
Søndag var de til stede under gudstjeneste og 
kirkelunsj.  
Studentene tok selv initiativ til en slik sammen-
komst og det var en glede for Sjømannskirken å 
kunne stille med lokaler, mat og litt underhold-
ning. Dersom noen utvekslingsstudenter i frem-
tiden har lyst til å skape et tilsvarende møte-
punkt så ta kontakt med kapellan Robert Knud-
sen.  
 
Til venstre: Utvekslingsstudentene overnattet 
fra lørdag til søndag, her etter gudstjeneste 
sammen med Robert prest. F.v. Thea Slette-
moen Kongsvik, Hege Grytten, Oda Eileen 
Madshaven og Ronja Sletten Tellefsen. 

Se side 16-17 for en hilsen fra tre av dem.  

Utvekslingsstudenter på besøk 

Den 4. juni var det første 1. pinsedag. Prester og kirke var 
denne søndagen kledd i rødt – som symboliserer Ånden. 
Denne søndagen markerte forøvrig Sjømannskirken i 
Houston sin sommeravslutning. Etter denne søndagen 
gikk man inn i sommertid med redusert åpningstid og en 
stor del av staben avviklet ferie. Denne søndagen takket vi 

også av Eilin Lundanes som har vært styremedlem i kirke-
styret for Sjømannskirken i Houston det siste året – hun og 
familien flyttet i sommer hjem til Norge.  
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Ansvarlig: Robert Knudsen 

Utvekslingsstudenter  

Ungdom 

Hege Grytten 

i Texas!!!! 

For eit år sida stod eg på Gardemoen og sa hade til familie og 
vennar, og eit år med utfordringa, glede og mange opplevelsa 
stod for tur. Eg reiste til Missoury City Texas for eit utvekslings-
år der eg skulle gå på skule, prate engelsk og få oppleve den 
amerikanske kulturen. No når eg er heime att og tenker tilbake 
på året, sitte eg igjen med kjempemange flotte minner og ven-
nar for livet. Utvekslingsåret mitt var ein heilt ubeskrivelig opp-
levelse og ville ikkje ha bytta det ut med noke. Alt frå det å kun-
ne  ete på Chick-Fil-A og Canes, til high school spirit, til amer-
kansk fotball-sesong og det å kunne få gå på Homecoming og 
Prom. Ved fleire anledningar fekk eg muligheiten til å besøke 
Sjømannskirken i Houston som blei på ein måte mitt Home 
away from Home. Det å kunne ete norsk mat og prate norsk var 
veldig deilig å kunne gjere til tider og det var ein plass vi alltid 
var velkommen!!!! Eit av dei beste minna eg har igjen frå året 
var då eg og dei andre norske utvekslingselevne i Houston om-
rådet samla oss og hadde overnatting på Sjømannskyrkja der vi 
kunne dele opplevelsar og sjå norske filmar og ete gooood mat. 
Det var heilt klart ein stor del av at det blei eit so minnerikt år. 
Det har sjølvsagt vert kjedelige dagar, og dagar der eg har sakna 

vennar og 
familie ekstra 
mykje, men 
stort sett so 
trivdes eg 
kjempemykje i 
Texas og gle-
dar meg til å 
ein dag kom-
me tilbake på 
besøk. Det var 
et år eg aldri 
kjeme til å 
gløyme!!!!! 

Helsing frå kalde og regnfyldte Norge!!! Miss Y'all <3 

-Hege Grytten 

                                          

Oda Madshaven 

 Helt Texas? 

Jeg bestemte meg for å dra på utveksling en gang i 6. klasse. 
Jeg, som mange 11/12 åringer, ante ikke hva jeg skulle gjøre 
videre, men en ting var sikkert: jeg skulle reise. USA var alltid i 
bakhodet, og jeg bestilte brosjyrer i flere år før jeg endelig var 
gammel nok til å faktisk søke.  

Da jeg fikk bli med på utvekslingsprogrammet kunne de ikke si 
hvor jeg ville ende. Jeg sa jeg ville bli fornøyd med alt, unntatt 
Texas. Der ville jeg IKKE!  

Så, noen måneder senere, fikk jeg vertsfamilie i nærheten av 
Houston. Jeg 
var mildt sagt 
skuffet, men 
innstilt på å gjø-
re dette året så 
bra som bare 
mulig. 

Noen dager før 
jeg skulle dra fra 
min lille hjemby 
på Sørlandet, 
fikk jeg en tele-
fon om at jeg 
ikke lenger kun-
ne bo hos min 
originale verts-
familie.  Heldig-
vis var familien 
Mass klar for at 
jeg kunne bo hos 
dem. Tiden min 
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te prosessen om å bli en utvekslingsstudent. I første klasse på 
videregående ble prosessen satt i gang for fullt. Det var blitt 
bestemt at jeg skulle bo hos kusinen til pappa. Henne hadde jeg 
reist og besøkt sommeren etter konfirmasjonen min. Helt alene 
reiste jeg, og var ikke eldre enn 15 år. Hun bor i Fulshear i 
Houston sammen med sin mann. Ett års ventetid kunne ikke 
gått fortere, så ble det tre måneder igjen, og plutselig var dagen 
kommet for avreise. Tenk det, lille jenta fra Arendal skulle ende-
lig begynne på utvekslingsåret sitt. 

Forventningene var mange og store. Jeg hadde hørt at det kom 
til å bli et utfordrende år, og hadde ofte den tanken i bakhodet. 
Lille meg, eventyrlystne meg, hadde allerede sett for seg at må-
let var nådd. Jeg hadde allerede klart å fullføre hele året, inni 
hodet mitt.  

Året i Texas har gitt meg veldig mye. Jeg har sett, opplevd, tatt 
på, og følt mye som ikke andre ungdommer på min alder har. 
Jeg har blitt kjent med masse nye og flotte mennesker. Jeg har 
blitt kjent med en helt annen kultur og tradisjoner enn hva Nor-
ge har å by på. Mestringsfølelsen har jeg kjent på masse gjen-
nom året mitt. Jeg liker å kalle det for "året mitt". Litt egoistisk 
tanke, kanskje? Men samtidig føler jeg meg fortjent til å gjøre 
det. Jeg er stolt over å ha fullført ett år helt alene. Jeg kjente 
ingen, og alt var nytt for meg. Likevel klarte jeg å fullføre målet 
jeg satt da jeg kun var 13 år gammel.                                                                     

med familien 
i Cypress var 
full av opp og 
ned turer. Det 
var skolefore-
stillinger, 
Prom, fami-
lieferier og 
latter rundt 
middagsbor-
det. Men det 
var også mis-
forståelser, 
dårlig plan-
legging og 
skilsmisse. 
Jeg skal inn-
rømme at det 

ikke var enkelt å plutselig havne i midten av en skilsmisse som 
ikke en gang var din egen foreldres, men vi kom oss videre.   

Jeg merket fort forskjeller mellom Norge og Texas. På skolen 
var nivået helt annerledes, og jeg trengte ikke jobbe for 6eren 
som jeg ville gjort hjemme. Nesten alt av fritidsaktiviteter var 
arrangert av skolen, noe jeg syntes var veldig fint og hjelpsomt. 
Spesielt når det kom til å få venner. På grunn av klubber og sko-
leaktiviteter har jeg fått venner for livet.  

Nær jul en gang så jeg et arrangement på Facebook og kom på at 
min onkel hadde sagt at jeg måtte innom sjømannskirka før jeg 
dro. Så jeg tok med meg vertsfar og dro på julemesse. I det jeg 
kom inn døra begynte jeg nesten å grine, det lukta norsk jul. Det 
var smånisser og pynt overalt. Det krydde av forskjellige dialek-
ter, lukter, bunader og mennesker. Jeg syntes det var så fint at 
selv om folk kom fra alle deler av Norge, kom de sammen i kirka 
og fungerte som en.  

Etter det besøket kom jeg tilbake så ofte jeg kunne. Jeg er ikke 
religiøs selv, men storkoste meg under gudstjenester og kirke-
lunsj. 

Jeg kan nå i ettertid se at jeg hadde mye fordommer om Texas 
som ikke stemte. Det finnes ikke bare rednecks og harrytasser, 
men et fantastisk mangfold. Finnes det noe bedre? 

Hilsen Oda Madshaven 

 

Ronja Sletten Tellefsen 

Eventyrlysten nordmann 

I 13 års alderen var jeg klart bestemt på at jeg, jeg skulle ut å 
reise i verden. Ideen om å bli utvekslingsstudent fikk jeg fra min 
storesøster som var ett år i Frankrike. Jeg skjønte fort at verden 
er større enn bare lille Arendal. Fine, flotte Arendal, men samti-
dig så liten. Arendal, byen jeg bor i og er oppvokst i. Byen der 
familien min er, og der jeg har alle vennene mine. 13 år var jeg 
da jeg satte mitt første store mål. 

Drømmen blir realisert. Det var i 10. klasse at jeg skjønte at 
drømmen min skulle bli en realitet. Mamma og pappa var ikke 
like "happy", men jeg er av den natur at jeg skal klare alt. Over-
bevise dem er noe jeg er mester på, hehe. Jeg var ivrig på å star-
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Norgeskurset 

Skrevet av: Ann-Katrin Knudsen 

Torsdag 29. 
juni til søndag 
2. juli var 125 
medarbeidere 
med familie i 
sjømannskir-
ken samlet til 
Norgeskurset 
på Nordhord-
land folkehøg-
skole i Bergen. 
Fra Houston 
stilte vi seks 
ansatte med 
barn.   

Målet for kur-
set var å møte 
hverandre og 
få påfyll og 
inspirasjon til 
vår sjømanns-
kirkehverdag, 
noe som abso-

lutt ble innfridd. 
Det var innholds-
rike dager med 
foredrag, panel-
debatt, interesse-
grupper, barne-
samlinger, tid til å 
prate med hver-
andre og lek og 
moro. Hver dag 
ble fint startet 
med morgensam-
ling og avsluttet 
med kveldsbønn 
ledet av ulike 
medarbeidere fra 
verden over. Sjø-
mannskirken i 
Houston ble spurt 
om å underholde 
på festkvelden på 
lørdagen. Under-
holdningen ble 
godt planlagt i 
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forkant og vi bød på blant 
annet en cowboy med okse, 
cheerleadere, amerikansk 
snacks, film fra hverdagen 
her på kirka, forskjellige le-
ker og konkurranser og 
linedance. Rett og slett skik-
kelig Texas underholdning 
for liten og stor! Kurset ble 
avsluttet med gudstjeneste 
på søndagen. 

Som relativt nyansatt var det 
flott å få møte så mange av 
våre medarbeidere fra ver-
den over og lære mer om 
deres hverdag. Det slo meg 
at selv om vi kan ha svært 
ulike arbeidsoppgaver og 
hverdager i de forskjellige 
kirkene og tjenestene, har vi 
fortsatt mye til felles. Det 
som jeg synes er gjennomgå-
ende for hva som driver oss 
er det å få møte mennesker 
og være der for nordmenn i 
alle livets situasjoner. Jeg 
sitter igjen med inspirasjon 
og en glede og takknemlighet for å få lov til å jobbe i denne flot-
te organisasjonen. 

Vi takker komiteen i administrasjonen i Bergen for flotte, inn-
holdsrike og inspirerende dager. 
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Ungdom og hobbyer 

 

Ungdom 
Ansvarlig: Robert Knudsen 

Å være ungdom i Houston 

Skrevet av Henrik Berg 

Som de fleste andre 15-åringer så bruker jeg det meste 
av tiden min på skolen og til å gjøre lekser. Jeg går i 10. 
klasse på The Village School som ligger vest i Houston, 
mellom Katy og Down Town. Jeg har bodd i Houston i 
fire år og det er det varmeste stedet vi har bodd på hit-
til.  

På fritiden min spiller jeg mye golf og litt tennis. Noe 
annet som opptar tiden min er fly. Jeg interesser meg 
veldig for alt som har med fly å gjøre, samt datapro-
grammering. Jeg ble spurt om å skrive en artikkel om 
det å være ungdom i Houston, og det første jeg tenkte 
på da var at det er så store avstander her. Det er kan-
skje derfor ungdommer kan ta sertifikat på bil her når 
de er 16 år…? Jeg går på en privatskole og elevene som 
går der bor ganske spredd rundt i Houston. Det er ikke 

som i Norge hvor man som regel bor i nærheten av de man går 
på skole sammen med. Jeg må bli kjørt hvis jeg skal besøke ven-
ner. Det var gøy å bli kjent med mange norske ungdommer i 
forbindelse med konfirmasjonsundervisningen jeg var med på i 
løpet av forrige skoleår, vi hadde kanskje ikke truffet hverandre 
ellers. 

Skoledagene her er relativt lange, og for at vi ikke skal bli sitten-
de altfor lenge i trafikken på ettermiddagene har vi planlagt 
aktiviteter litt utifra det. Jeg og broren min startet på et svøm-
melag her da vi først flyttet hit, men det krevde så mye tid, og 
med kjøringen til og fra fem dager i uken ble det litt mye, så vi 
sluttet med det.  

Nå bruker jeg mye tid på golf i stedet og er med på High School 
laget i golf. Det er gøy og motiverende!  Vi er heldige som bor 
veldig nære en golfbane. Hull 12 er rett utenfor hagen vår, og jeg 
går på både golfundervisning og tennistrening her vi bor. Jeg 
spiller mye golf i helgene og noen ganger etter skolen. Her i 
Houston kan man jo spille golf hele året og det er en stor fordel.  

Noe annet som jeg bruker mye tid på er flyinteressen min. Den 
begynte når jeg var ca. åtte år med at jeg spilte flysimulatorspill 
på PC’en min. Den interessen har bare utviklet seg mer og mer. 
Nå følger jeg for eksempel mange piloter på Instagram. Det er 
interessant å se bildene og videoene de legger ut fra sine flytu-
rer. Jeg har lært meg mye om ulike flytyper og spiller fremdeles 
flysimulator spill. Jeg har lastet ned en Flight Tracker, en app, 
som viser virkelige flygninger, hvor fly befinner seg på ruten sin 
og hvor og når de lander over hele verden. Denne interessen har 
motivert meg og jeg har lyst til å forfølge en karriere innen flyin-
dustrien. Jeg har lyst til å bli pilot. Jeg fikk en flytime på West 
Houston Airport, i et Cessna 172 fly til bursdagen min av mam-

Hercules— eller Lockheed Martin C-130J Super Hercules som er det 
offisielle navnet på den nyeste modellen. 

Golf: Her er spiller jeg golf på Royal Oaks golfklubb. 
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Her sitter jeg i cockpiten i Herculesflyet. 

ma og pappa. Så rett før sommerferien fikk jeg anledning til å 
fly det med en instruktør. Det var en helt fantastisk opplevelse, 
spesielt siden jeg har drømt om å gjøre det veldig lenge! In-
struktøren lot meg fly hele tiden. Jeg både lettet, fløy og landet 
flyet med instruksjoner fra flyinstruktøren. Etter den opplevel-
sen tenkte jeg på fly døgnet rundt en stund…  

Jeg skal starte å ta flytimer på West Houston Airport og den 
flyplassen ligger ca. 20 minutter fra der vi bor. For å få sertifikat 
som privat pilot i USA må man være fylt 17 år, men man kan 
begynne å ta flytimer allerede som 15-åring. De fleste små fly-
plasser her i USA har flyskoler. Selve sertifiseringen består av 
40 flytimer. 20 timer med en instruktør, 10 timer alene og 10 
timer som du kan velge om du vil fly alene eller med en instruk-
tør. Man må i tillegg til den praktiske testen også bestå en teore-
tisk prøve. Det er veldig mye å sette seg inn i og det koster rundt 
$20.000, så det er en stor investering. For meg som ikke er 
amerikansk statsborger, har jeg måttet søke om en godkjenning 
fra TSA (Transportation Security Administration). Det er en 
offentlig instans her som sjekker bakgrunnen din og man må 
sende inn fingeravtrykk til dem, og bli godkjent, før man får lov 
til å starte med flytimer.  

Jeg må nesten også fortelle om to flyopplevelser jeg hadde i 
Norge denne sommeren. Jeg fikk en tur i sjøfly over Oslofjorden 
med tanten min i konfirmasjonsgave. Det var flott vær og pilo-
ten lot meg fly flyet mye av turen. Familien min var i en båt i 
samme område hvor vi fløy og fikk se meg og tanten min i flyet 
på nært hold siden piloten fløy veldig lavt forbi båten. Flyturen 
var en utrolig flott opplevelse! Den andre flyturen var ganske 
spesiell. Jeg fikk være med som passasjer i et Herculesfly!!! Det 
største transportflyet i det norske militæret. Onkelen min job-
ber i militæret og han organiserte det slik at jeg fikk være med å 

fly en hel dag. Vi fløy lavt over norske-
kysten, fra Oslo Gardermoen militære 
flyplass til Kristiansund, så til Bergen, 
landet der og så tilbake til Oslo. Det 
kan ikke beskrives med ord hvordan 
det føltes å være med på noe sånt for 
meg som er så flyinteressert. Det er 
ikke mange som får muligheten til det 
og jeg er evig takknemlig.  Alle tre flyt-
urene er minner for livet og de var fan-
tastiske hver på sin måte. De gjorde at 
jeg nå er enda sikrere på at jeg vil bli 
pilot.  

21. og 22. oktober er det et stort flyar-
rangement her i Houston som heter 
Wings over Houston Airshow og det 
gleder jeg meg veldig til. Det foregår på 
Ellington Flyplass ikke langt fra Sjø-
mannskirken og har mange flyshow i 
løpet av dagen og mange fly utstilt som 
man kan se på og gå inn i. 

Oppsummert så trives jeg godt med å 
bo i Houston. Det er mye man kan 
gjøre her. Og så liker jeg at vi kan til-
bringe mye av sommeren i Norge. Beg-
ge steder føles som hjemme. 

Her er jeg passasjer i et sjøfly over Oslofjorden. Konfirmasjonsgave fra tanten og onke-
len min. 
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Ungdom og hobbyer 

 

Ungdom 

På skolelaget i amerikansk fotball 

Av Lukas Braut (11) 

 

Jeg går på en skole som heter FBCA og skal nå starte i 5. 
klasse. I vinter begynte alle å snakke om at skolen skulle 
starte amerikansk fotballag for de som går i 5. og 6. klasse. 
Jeg hadde egentlig ikke tenkt å bli med, men vennene og 
lærerne mine som sa jeg måtte tenke på om jeg ville være 
med å spille til høsten. Treneren tok også kontakt med 
foreldrene mine for å spørre om jeg kunne få bli med. Jeg 
visste ikke så mye om amerikansk fotball da, men vi hadde 
vært og sett på en college-kamp på Rice University, så jeg 
hadde lært noen av reglene.  

Treningene startet i midten av juli, og jeg gruet meg litt før 
første treningen. Jeg hadde fått hjelm og utstyr. Hjelmen 
var ganske tung å ha på hodet. Jeg var ikke helt komforta-
bel og var redd for om jeg ville klare å ha på hjelmen under 
hele treningen. Heldigvis hadde vi Football Camp litt før vi 
begynte med de ordentlige treningene. Da var det lov å ta 
av hjelmen i pausene. Jeg ble litt mer vant med hjelmen og 
utstyret i den uken. Nå har vi startet med skikkelige tre-
ninger, og da må vi ha på hjelmen hele tiden. Det går 
ganske greit nå, særlig hvis jeg husker å drikke nok før 
treningen. Det er veldig varmt å trene ute i august i halvan-
nen time, men det går egentlig greit. 

Vi trener fire ganger i uken. Treningene er noen ganger 
kjekke og andre ganger ikke så kjekke. Jeg er det som heter 
«nose» på laget. Det betyr at jeg står i midten av den de-
fensive linjen. En gang vi trente «defensive plays» var high 
school-laget og så på oss. De oppmuntret oss i forsvaret 
masse. Det var kjekt. Trenerne er ganske strenge, men også 

Ansvarlig: Robert Knudsen 

kjekke. Det er veldig seriøst opplegg på 
treningene. Hvis noen kommer for sent må 
de løpe ekstra runder rundt halve banen. 
De lagene som taper når vi gjør øvelser må 
noen ganger ta armhevinger som straff. 
Det er gøy når vi vinner, og de andre må 
gjøre armhevinger. 

I kveld er det første kampen. Da skal vi 
spille mot en annen skole oppe i Wood-
lands. Trenerne har allerede vært og spio-
nert på treningen deres, så vi håper vi kan 
lure dem, og vinne kampen. Jeg gleder 
meg veldig til dette. «Go Warriors!» 

Noen av bildene i saken er fra kampen se-
ner på kvelden. Den endte med 13-6 tap 
mot John Cooper School i Woodlands 
(red.). 
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Cheer leading 

Av Oline Reitan 

 

Jeg heter Oline Reitan, er 14 år og bor i Katy, Texas. For to år 
siden flyttet jeg hit fra Stavanger sammen med min lillebror 
Iver, storebror Edvard, mamma og pappa.  

Da jeg kom til Texas hadde jeg veldig lyst til å begynne med 
cheerleading. En av de norske jentene i Katy tok meg med til en 
cheerleading-klubb som heter Adrenaline Allstars, og jeg begyn-
te med tumbling der. Jeg syntes det var veldig gøy og sesongen 
etter begynte jeg på et cheerleading-lag som het Extreme. Det 
var et senior level 1 lag og vi var 14 jenter og 2 gutter fra alderen 
10-16 år. 

Utseendet er veldig viktig i cheerleading. Alle må ha like drak-
ter, lik sminke, lik hårfrisyre og må gjøre alt sammen likt i ruti-

nen. Før hver konkurranse må mamma og jeg 
bruke 1-2 timer på hår og sminke og vi har brukt 
veldig mye hårspray denne sesongen. 

I løpet av en sesong har vi 6-7 konkurranser og i 
en konkurranse fremfører vi en rutine. Rutinen 
er en  2,5 min. lang oppvisning som består av 
dansing, turning, hopping og stunting. Stunting 
er når tre personer holder en flyer oppi luften 
mens flyeren gjør mange kule triks.  

Den aller gøyeste konkurransen i sesongen var 
NCA i Dallas, en av de største cheerleading kon-
kurransene i verden. Mer enn 1000 lag konkur-
rerte i 2017 og Extreme var ett av dem. 

Jeg trener 4-5 timer med laget mitt og 1-2 timer i 
en tumblingklasse hver uke. Denne sesongen er 

jeg med 
på et 
level 2 
lag som 
heter 
Heat. 
Forskjel-
len er at 
på et 
level 2 
lag gjør 
vi mer 
avansert 
stunting 
og tum-
bling.  

Noe av 

det kjekke med å være på et cheer-
leading-lag er at ikke bare lærer vi tum-
bling og stunting, men vi lærer også 
samarbeid, disiplin og hardt arbeid. Vi 
har det kjekt sammen på trening og jeg 
har fått mange gode  venner.  

Når vi flytter tilbake til Norge håper jeg 
at jeg kan begynne med cheerleading der 
også. 
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Skrevet av: Jerry Jesness 

Hjemkomst 
I am a Norwegian American who has spent well over half of his 
life in Texas.  When I first visited Norway, I was living among 
the palm trees and orange groves of Texas’ lower Rio Grande 
Valley.  I had never visited Norway before, but, when a distant 
relative visited from Hedmark and invited us to a family reun-
ion in a place in the mountains where my great-grandmother 
milked cows, I couldn’t refuse.   

Even though I was three generations away from Norway and 
well-settled into Texas, in many ways Hedmark, with its fields, 
forests, and Norwegian people, felt more like the place where I 
grew up in Minnesota than did my home in south Texas.  A cen-
tury and a half and  five thousand miles draw people apart, but 
there is still a lot of Norse pride and Nordic mentality in Minne-
sota. 

This summer, I went back to my native Minnesota for a long 
overdue visit.  Two years ago, I flew up for a brief visit for my 
niece’s wedding, but, other than that, I hadn’t been back since 
my father passed away in 
2009.  

My first stop was in Winona, 
Minnesota, near La Crosse, 
Wisconsin.  The Hiawatha 
Valley, as the part of the Mis-
sissippi River Valley in the 
southeastern corner of the 
state is called, is regarded as 
one of the most beautiful 
places in the Midwest.  While 
most of Minnesota is almost 
as flat as Houston, this area is 
very hilly.   Unlike my native 
western Minnesota,  the Hia-
watha Valley offers cross 
country skiers the opportunity 
to ski downhill.   This is a great place to observe eagles and oth-
er wildlife including, unfortunately, the prairie rattlesnake, 
Minnesota’s only poisonous snake. 

The Hiawatha Valley was where my great-grandparents, along 
with many other immigrants, caught their first glimpse of Min-
nesota.  The railroad ended at La Crosse, and the travelers con-

tinued into Minnesota by ox-
cart. 

My next stop was the Minne-
apolis / St. Paul metropolitan 
area, commonly known as the 
Twin Cities.  As with Norway, 
about half the population of 
Minnesota lives in its largest 
metro area.  Like a lot of peo-
ple from rural Minnesota, my 
brother and sister migrated to 
the metro area and raised 
their families there.   

Minneapolis is known as the 
city of lakes.  There are sever-
al lakes within the city limits, 
as well several rivers, includ-

ing the mighty Mississippi.  A lot of Scandinavian cultural cen-
ters, including Norway House, are found there. Our football 
team, the Minnesota Vikings, plays in a stadium next to a huge 
replica of a Viking ship, and fans meet for drinks and snacks at 
the nearby Erik the Red bar. 

The other twin, St. Paul, has a distinct flavor.  What it lacks in 
lakes, it makes up for with architecture.  It has the state capitol, 
the Cathedral of St. Paul, and several museums.  The St. Paul 
city streets were laid out like those of Paris, like spokes of a 
wheel radiating from the capitol building, which makes for in-
teresting but complicated driving. 

No trip to Minnesota is complete without a visit to the north 
shore of Lake Superior.  We went up to Duluth, the largest city 
in northern Minnesota, and then up the shore to Two Harbors, 
Gooseberry Falls Park, Silver Bay, and the Split Rock Light 
House.  Duluth is a busy port that ships iron and agricultural 
products to points east across the Great Lakes.  Since my last 

 

Reisebrev 
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visit twenty-five years 
ago, it has added a lot 
of high-end restau-
rants, hotels, and 
shops.   

The north shore of 
Lake Superior and the 
adjacent forest area, 
known as the Arrow-
head because of its 
shape,  is one of Min-
nesota’s top tourist 
attractions.  It is domi-
nated by the Superior 
National Forest and 
the Boundary Waters 
Canoe Area, a wilder-
ness area where all 
motor vehicles are pro-
hibited.  

For the final leg of our trip, we visited Morris, Minnesota, my 
home town, and the farm where I grew up.  My great-
grandfather, who had been a 
husman on a tiny farm near 
Brumunddal, homesteaded 
160 acres (about 65 hectares).  
He spent his first year there 
living in a hut made of sod, 
but later built a house.  In a 
few years, he turned virgin 
prairie into successful farming 
operation which my grandfa-
ther and father sustained.  
Like most of my generation, I 
drifted away from the farm.  
When my father sold it, it 
became part of the new wave 
in American agriculture, a 
patch in a larger farming op-
eration that is measured in 
square miles.  

The church in the picture is Scandia Lutheran.  It served a com-
munity of rural residents from the mid-1800’s to the 1960’s.  It 

closed  when I was in high school, and our congregation merged 
with that of a church in nearby Cyrus, Minnesota, a town of 
about 300.  When my father was young, services were in Norwe-
gian.  The Germans had their own Lutheran church seven miles 
to the northeast.   

Although the church has been officially closed for over fifty 
years, there is at least one 
annual service there, and oc-
casionally something more.  
My sister, for example, chose 
to get married there.  The 
cemetery is still well main-
tained, with graves with dates 
going back to the first days of 
the homesteaders and names 
like Mikkelson, Hanson, Lar-
son, Brandt, Strand, Barsnes, 
and Jesness. 

After another swing through 
the Twin Cities, we returned 
to Texas.  Just south of the 
Minnesota line, we visited 
Lake Mills, Iowa and the 
Promise of America monu-

ment to Norwegian immigrants who settled the prairies of the 
American Midwest.  It is a most fitting tribute, and a great finale 
to a fine trip. 

Markedet bugnet av frisk frukt og grønnsaker 
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Trosopplæringsplanen 

 
Tros-

opplæring 

Skrevet av: Pål Abrahamsen 

Trosopplæring 
-mot til tro, håp og engasjement 

I 2003 vedtok stortinget en reform for dåpsopplæringen i Den 
Norske Kirke. Målet for reformen var å utvikle en systematisk 
trosopplæring som fremmer kristen tro, gir kjennskap til den 
treenige Gud og gi hjelp til livstolkning og livsmestring for alle 
døpte mellom 0 og 18 år. Tilbudet skal også gjelde udøpte barn 
som ønsker å delta. Sjømannskirken sentralt ønsker at deres 
stasjoner rundt i verden skal være en del av denne reformen. 

Her i Houston har vi endelig fått en komplett trosopplærings-
plan på plass, med et bredt tilbud til alle alderstrinn. Trosopp-
læringen i Houston blir stort sett finansiert av trosopplærings-
midler som fordeles fra Sjømannskirken sentralt. Vi ønsker at 
alle barn som ønsker å delta skal ha mulighet til dette. 

Dåp og dåpssamtale 

Når et barn blir båret til dåp, blir vi minnet om at ingen kan 
bære seg selv. Gjennom dåpen blir vi en del av et fellesskap som 
strekker seg over hele verden – og gjennom alle tider. Det er en 
markering der barnet har alle sine viktigste støttespillere rundt 
seg, og der Gud lover å følge barnet alle dager. 

Etter at det er avtalt dåp i kirken tar presten eller en annen an-
satt kontakt for å avtale dåpssamtale. Her samtales det om hva 
dåp er og praktiske forberedelser knyttet til gudstjenesten og 
dåpshandlingen. 

Babysang og småbarnstreff 

Barn mellom 0 og 3 år inviteres annenhver tirsdag til småbarns-
treff og babysang. Vi holder til i Grand Lakes Presbyterian 
Church i Katy. På småbarnstreff og babysang møter vi andre 
med barn i samme alder, vi synger sammen, barna leker sam-
men og vi spiser sammen. 

2-3 år: 2- og 3-års samling 

Alle 2- og 3-åringene inviteres til en liten samling på kirka i Pa-
sadena en gang i året. Her hører vi om gjeteren som lette høyt 
og lavt etter den forvunnede sauen sin. 2- og 3-åringene har 
samling samtidig som det er familiegudstjeneste i kirken. 2- og 
3-åringene får med seg CD ’en «Gynge lite grann» som et minne 
fra samlingen. 

4-10 år: Etter skoletid 

De barna som er mellom 4 og 10 år inviteres annenhver tirsdag 
til etter skoletid. Vi holder til i Grand Lakes Presbyterian 

Church i Katy. På etter 
skoletid begynner vi 
alltid med å spise piz-
za. Etterpå hører vi en 
liten bibelhistorie.  

Utenfor kirken i Katy 
er det et stort uteom-
råde som vi dispone-
rer. Vi spiller fotball, 
hopper tau, flyr dra-

ger, leker 
ringleker og 
mye mer. Av 
og til deler vi 
oss så noen 
er inne å 
tegner eller 
lager for-
skjellige ting 

4 og 6 år: 
Min kirke-
bok og skapelsesvandring 

Min kirkebok har lang tradisjon i Norge, og også i sjømannskir-
ken deler vi ut kirkebøker til 4- og 6-åringer på en gudstjeneste. 
Noen uker før kirkebokgudstjenesten inviteres 4- og 6-åringene 
til skapelsesvandring på Etter skoletid. Her lærer barna om hva 
bibelen sier om skapelsen. 

7-9 år: Tårnagenthelg 

Hvert år arrangeres Tårnagenthelg på kirken. Her inviteres de 
mellom 7 og 9 år til en actionfylt helg på kirken. Tårnagenten 
løser oppdrag og mysterier, vi overnatter på kirken, og lager 
gudstjeneste sammen. 

10-13 år: Lys våken 

For de litt eldre barna har vi Lys våken. Dette er en helg hvor de 
mellom 10 og 13 år overnatter på kirken. Vi brenner bål, leker 
ute, lærer litt om bibelen, spiser god mat og sover litt. 

10-13 år: Tweens 

En gang i måneden inviteres de mellom 10 og 13 år til Tweens. 
Tweens går på rundgang i private hjem i Katy området. På Twe-
ens har vi en liten andakt og quiz før vi spiser pizza. Etter vi har 
spist er det lek og konkurranser. 

14-15 år: Konfirmasjon 

Som konfirmant får du lære mer om Gud og deg selv. Vi snakker 
om livet – på godt og vondt. Samtidig får du mange nye opple-
velser.  

Konfirmasjonsundervisningen skjer i helgene, og konfirmante-
ne inviteres til overnatting på kirken. Konfirmantene drar på 
konfirmantleir til New York sammen med andre norske konfir-
manter i USA. 

15-18 år: Lederleir for ungdom 

Året etter konfirmasjo-
nen inviteres ungdom-
mer fra hele USA til 
Lederleir i Houston. 
Etter leiren kan de som 
ønsker bli med som 
hjelpeleder i konfir-
mantopplegget. Her vil 
de få oppgaver og un-
dervisning som ledere. 
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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: 

 2800 – 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. 
2-2017 

Vanskelig Sudoku  Lett Sudoku  

 
Sponsor-

avtaler 

Ny Sudoku 
Vanskelig Sudoku 

    5   7         4 

       8 6     3 2 

    3 1     6 9 7 

              2   

        7       1 

3   5 6           

2 1   9   4       

  8               

               

7 2 6 4 1 9 8 5 3 

5 1 3 2 7 8 6 4 9 

4 9 8 3 5 6 2 1 7 

9 6 1 5 8 4 7 3 2 

3 5 7 1 6 2 4 9 8 

8 4 2 9 3 7 1 6 5 

6 3 4 7 2 5 9 8 1 

1 7 9 8 4 3 5 2 6 

2 8 5 6 9 1 3 7 4 

1 4 2 5 3 6 9 7 8 

8 9 6 2 7 4 5 3 1 

3 5 7 9 8 1 6 4 2 

2 7 5 3 6 9 8 1 4 

6 8 1 4 5 7 2 9 3 

9 3 4 1 2 8 7 5 6 

7 2 9 8 4 3 1 6 5 

5 6 3 7 1 2 4 8 9 

4 1 8 6 9 5 3 2 7 
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GOLD 
Sponsor 

GOLD 
Sponsor 
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Her er det ledig annonseplass! 
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  Viktige kontakter i Houston 

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 

SWEA Houston 

Annki Lerner 

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

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

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

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

 

 NORGE—USA 

Norwegian Society of Texas 

Snorre Chapter 

Morten Lamøy 

E-post: ........................ morten@lamoey.com 

 

Houston/Galveston - Stavanger 

Sister City Society 

Anne-Brith Berge  .................. 281-682-4327 

E-post:  .......... anne-brith@nacchouston.org 

 

SJØMANNSKIRKEN 

 Kirkerådet 

Ta kontakt med Sjømannskirken 
Telefon: ................................... 281 998 8366 
 
 
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  

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 

  

NORWEP: (Suite 200) 

(Tidligere INTSOK) 

Telefon:  .................................. 281 844 7508 

E-post:  ............... john.hurter@norwep.com 

 

Lett Sudoku 

4     9     3 5   

8 1 5             

  2 9   5         

5 3   1 7 2 9     

          8   2 3 

  4   5     1 6   

1     2   7 6     

7 5 2 8 9 6       

  9     1   2 7   
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