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De av oss som daglig eller ukentlig sveiper innom norske nett-

aviser, kan ikke unngå å ha lagt merke til at sesong to av publi-

kumssuksessen ”Hver gang vi møtes” har startet på TV 2.  

For meg er det et lite snev av hverdagsluksus å logge meg inn og 

se noe norsk på skjermen. I skrivende stund er det den nord-

norske artisten Lene Marlin som gjør inntrykk på TV-seerne. 

Med sine mange hits ble hun raskt stjerne fra hun ble oppdaget 

som låtskriver, gitarist og sanger i 1998. Hun vant Spellemanns-

prisen, MTV Europe Award og ga ut tre plater  – så ble det vel-

dig stille fra Tromsø-jenta. Lenge.  

I’m sitting down here 

But hey you can’t see me  

Kinda invisible 

You don't sense my stay 

Not truly hiding, not like a shadow 

Just thought I would join you for one day 

I noen intervjuer har hun gitt uttrykk for at det ble for mye for 

henne. For mye fokus, for mye stress, for høyt forventnings-

press. I ”Hver gang vi møtes” deler hun flere av sine opplevelser 

med musikk-vennene og med oss. Jeg lar meg imponere over 

hennes ærlighet og sårbarhet, hennes suksess, hennes tårer og 

hennes mot.  

Hva har dette med livet i Texas å gjøre? Jo, kanskje noe.  Et sted 

i karrieren, da hun var på topp og tilbudet om USA stod klart, 

tok Lene et valg. Hun takket nei til USA. Som hun sa: «USA var 

aldri min drøm». Derfor var det ikke så vanskelig å si nei. De 

andre nikker rundt bordet. Vi snakker om Kurt Nilssen, Morten 

Abel og Marion Ravn – «tenk å takke nei til USA!» Det er lett å 

tenke at det er alle popstjerners drøm.  

Å følge andres drømmer for eget liv er ofte en dårlig oppskrift 

på egen glede. Ikke misforstå meg; jeg mener ikke at vi ikke skal 

føye oss eller jenke oss etter hverandre. Får én i familien et 

jobbtilbud i utlandet, må andre i familien kanskje ta farvel med 

egne karrierer og hverdager hjemme, og følge med ut. Er det å 

følge en annens drøm? Er det det samme som å parkere alle 

egne ambisjoner? Nei, det tror jeg ikke noe på. Men det kan ta 

litt tid å oppdage at dette livet utenlands, for en kortere eller 

lengre periode, kanskje er en annen drøm? Som altså ikke er det 

samme som «en annens drøm»… 

«Vi kom til Houston og skulle bli i to år». Jeg vet ikke hvor 

mange ganger jeg hørt det sagt av nordmenn her i byen. Det er 

sagt av nordmenn som har bodd her i fem år, 10 år, 15 år og 30 

år. Planen var kanskje ikke å bo i USA så lenge, men livet blir 

faktisk til mens vi går.  

Sidonie Gabrielle Colette sa det slik: «Jeg har levd et fantas-

tisk liv. Det eneste jeg beklager er at jeg ikke innså det 

før.» 

 

Hver gang vi møtes —  

har vi det bra!  

 
Tanker i 

tiden 

Jeg tør tippe at ikke alle som 

har blitt i Houston lengre enn 

først planlagt, kan si at alle 

dager her har vært like gode, 

meningsfylte og fri for tårer. 

Det som ved første erfaring 

kan virke uoverkommelig – som en ny skolehverdag for barna, 

nye koder i forhold til play-dates og venner, hjemlengsel og end-

rede vennerelasjoner for de voksne – mange mennesker jeg har 

møtt her er levende eksempler på at det har gått seg til over tid.  

Men noe sitter fortsatt igjen.  Som avstanden når noen blir syke 

eller dør der hjemme. Avstanden når vi så gjerne skulle vært 

sammen med en sønn eller datter, mor, far eller venninne som 

hadde trengt oss. Og her er vi, i et annet land, i en annen hver-

dag, en hverdag vi ikke deler med dem der hjemme.  

Det tar bare to flyreiser, et døgn og noen tusenlapper å reise til 

Norge. Men nettopp den avstanden fører til at vi ikke alltid kan 

være tilstede.   

Jeg vil avslutte med deler av teksten på Lene Marlins sang ”A 

place near by”; etter mitt syn – hennes aller vakreste. Jeg mener 

å ha lest en gang at hun skrev den etter å ha sittet på et dødsleie 

eller oppleve det å miste en venn. Denne sangen er det vel verdt 

å søke seg fram til og lytte til, kanskje særlig når avstanden gjør 

mer vondt enn godt.  

I entered the room 

Sat by your bed all through the night 

I watched your daily fight 

I hardly knew 

The pain was almost more than I could bear 

And still I hear 

Your last words to me 

Heaven is a place nearby 

So I won't be so far away 

And if you try and look for me 

Maybe you'll find me someday 

Heaven is a place nearby 

So there's no need to say goodbye 

I wonna ask you not to cry 

I'll always be by your side 

You just faded away 

You spread your wings, you had flown 

Away to something unknown 

Wish I could bring you back 

You're always on my mind 

About to tear myself apart 

You have your special place in my heart, always 

Heaven is a place nearby…                                                        

Skrevet av: Ingvild Fallegård 

 

http://www.ordtak.no/index.php?v=sitat&fn=Sidonie%20Gabrielle&en=Colette
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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! 

Ingvild H. M. Fallegård 
Sjømannsprest/daglig leder 
Mobil: +1 832 279 7555 
imf@sjomannskirken.no 

Karianne T. Angelskår 
Vertskap/husmor 
Telefon: +1 832 279 7990  
kta@sjomannskirken.no 

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

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

Ingrid Kyllingstad 
Assistent - Delstilling 
Mobil: +1 832 202 4293 
iky@sjomannskirken.no  

Fredrik Fallegård  
Assistent - Delstilling 
Mobil: +1 832 279 5566 
ffa@sjomannskirken.no  

Ingrid Sørhus  
Kontorsekretær 
Telefon: +1 281 998 8366 
houston@sjomannskirken.no  
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Texas Nytt er utgitt av Den norske Sjømannskirken i Houston, 

og kommer ut med fire nummer per år. 

Texas Nytt sendes gratis til alle norske husstander og bedrifter i 

Texas som ønsker det, samt andre som ber om det ellers i USA. 

Et lite beløp til å dekke trykkeutgifter og porto mottas med takk 

(ca. $25 per år).  

Vi sender også gjerne Texas Nytt til nordmenn og andre in-

teresserte i resten av verden, men da ber vi om at det tegnes et 

abonnement. Dette koster USD 45/NOK 250,- per år, og bes 

forhåndsbetalt til vår norske bankkonto, eller ved å sende en 

sjekk til kirken. Husk å merke betalingen ’Abonnement Texas 

Nytt 2013’. 

Bankkonto i Norge:  Sparebanken Pluss: 

 3000.19.93840 

Neste nummer trykkes i mai 2013. 

Kontakt kirken for annonsepriser mm. 

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

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

Houston.  

Våre medarbeidere ved Sjømannskirken i Houston: 

Ansvarlig redaktør: Ingvild H. Mydske Fallegård 

I d
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tte
 n

u
m

m
e

r
: 

Redaksjonskomité for Texas Nytt: 

Ingvild Mydske  Fallegård, Kate Hellesmark, Reidun Sollie  og  

Terje  Odden. 

Redaktør for dette nummer: Terje Odden  

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

mailto:xx@sjomannskirken.no
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Skrevet av: Kristian Eckhoff   

Salme 121  

Min salme 

Jeg er en enkel sjel, og hjernen min har nok bare én kanal, i alle 

fall føles det slik. 

Som fast kirkegjenger kunne jeg sikkert ha loggført mer enn 

1000 gudstjenester. Ut i fra størrelsen på eksponeringen burde 

jeg ha alle forutsetninger for å kunne plukke ut en favorittsalme. 

Problemet er imidlertid at hvis melodien er bra, så glemmer jeg 

lett teksten. Dersom teksten går inn, detter gjerne melodien ut. 

I alle fall ofte. Kanskje enda oftere blir både tekst og melodi 

borte. 

I oppveksten var jeg aktiv amatørmusiker, og jeg spilte daglig 

fra jeg var åtte år til over 30. Det er kanskje unødvendig å si at 

det for det meste ble instrumentalmusikk. Tonene og harmonie-

ne tok liksom all plassen. 

Tekster har nok alltid vært lettere å ta inn i form av prosa.  

Det kristne budskapet passer godt for enkle sjeler. 

Her i Katy har familien vært så heldig å bli inkludert i en utad-

vendt amerikansk kirke. Det er fint å få dele en felles tro på en 

levende, kjærlig og barmhjertig Gud, på tvers av kulturelle for-

skjeller. 

Behovet for å se livet i perspektiv, ja til og med et evighetsper-

spektiv, blir fylt gjennom å be sammen, lese i Bibelen sammen 

og å dele erfaringer. Avstanden mellom Norge og USA minsker i 

det perspektivet. 

I møte med evigheten blir det materielle og det kulturelle mind-

re viktig. Og nettopp det å møtes fra to ulike kulturelle settinger 

gjør det mulig å ane forskjell på en levende tro og kulturell bal-

last. 

En av bøkene i Bibelen består av 150 salmer uten melodi. Vi 

kjenner i alle fall ikke de opprinnelige melodiene. 3000 år gam-

le poetiske mesterverk som stadig åpenbarer nye, friske fasetter 

av kraft og visdom. Salme 121 handler om Gud som holder tak i 

mer eller mindre famlende enkeltmennesker og leder oss mot 

evigheten.  

Salme 121 

En sang ved festreisene. 

         

          Jeg løfter mine øyne mot fjellene. 

          Hvor skal min hjelp komme fra? 

           

         Min hjelp kommer fra Herren, 

          himmelens og jordens skaper. 

           

         Han vil ikke la din fot vakle, 

          din vokter vil ikke blunde! 

Kristian Eckhoff kom fra Bergen til Houston sommeren 

2010 med sin Grethe-Kristin og barna Gunhild, Sigurd og 

Elias. Han er ansatt som produktutvikler for det norske 

selskapet Fluenta AS, som produserer ultralydbaserte gass-

målere for oljeindustrien. Jobben kunne like godt vært gjort 

fra Bergen, California eller Polen, men siden søsterselskapet 

Fluenta Inc. holder til i Houston, fikk han lov å flytte arbei-

det hit. Det var altså familien som ønsket seg utenlands, og 

arbeidsgiver la forholdene til rette. 2-3 år var planen, og 

familien Eckhoff regner med å returnere til Bergen til som-

meren. 

           

       Se, han blunder ikke og sover ikke, 

          Israels vokter. 

           

      Herren er din vokter, 

           Herren er din skygge 

          ved din høyre hånd. 

           

      Solen skal ikke skade deg om dagen, 

          heller ikke månen om natten. 

           

      Herren skal bevare deg fra alt ondt. 

          Han skal bevare ditt liv. 

           

      Herren skal bevare din utgang og din inngang 

          fra nå og til evig tid. 
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Sjokoladekake er favoritten til mange, både barn og voksne. 

Står det sjokoladekake på bordet er det som oftast noko alle kan 

spise. Det fine med denne kaka er at den er utan egg og er der-

for perfekt for dei som ikkje skal ha egg. 

Eg likar alt som er enkelt og fort å lage, men som likevel blir 

godt. Denne sjokoladekaka er veldig saftig og god. Det er bare å 

blande alle ingrediensene, vispe det saman og setje det inn i 

kald ovn. Og når kaka er ferdig steikt har du glasuren på den 

varme kaka og jobben er gjort. Eg har ikkje tal på kor mange 

langpannekaker eg har laga til skuleavslutningar, barneburs-

dagar og andre samanhengar. Her på Sjømannskyrkja har den 

blitt servert mange gonger. 

Eg har funne ut at det er lett å imponere ein del amerikanarar 

hvis du stiller opp med noko heimebakt. På mange skular her i 

Texas er det ikkje lov å ha med heimebakt til bursdagar og fel-

lesarrangement. Men på skulen der borna våre går er det lov. 

Sidan denne kaka er så lett og kjapp å lage, blir det ofte det eg 

sender med. Den er allereie blitt ein «hit». 

Vil du ha ein litt meir «voksen» smak, kan du bytte ut litt av 

kakaoen med kanel. Det blir kjempegodt.  

Skrevet av: Karianne Angelskår 

 

Sjokoladekake 

7,5 dl kefir / buttermilk 

5 dl sukker 

3 ts natron / baking soda 

7,5 dl mjøl 

100 g smelta smør 

3 ss kakao (ev. 2 ss kakao og 1 ss kanel) 

 

Bland alt i ein bolle og visp det saman med hurtigmikser. 

Hell alt oppi ei langpanne som er kledd med bakepapir. 

Set kaka inn i kald ovn. Steikes nederst i ovnen på 200 grader 

C / 392 F. 

Steikes i 25-30 min. 

Glasur 

100 g smør 

75 g sjokolade 

250 g melis 

1 ts vaniljesukker 

Litt kaffi 

Smelt smør og sjokolade på svak varme.  

Bland i melis, vaniljesukker og litt kaffi.  Miks alt saman til fyllet 

blir  blankt. Fyllet må være litt fyldig. Ha glasuren på varm ka-

ke. Pynt kaka med det du måtte ønske.  

Denne kaka er veldig fin å bruke til å lage ulike figurar og kreati-

ve bursdagskaker. Då er det lurt å bake kaka dagen i forvegen, 

slik at den får 

satt seg litt. Då 

tar du sjølvsagt 

på glasuren når 

kaka har fått den 

fasongen du vil 

ha. 

Kaka er kjempe-

fin å fryse! 

LYKKE TIL! 

Saftig sjokoladekake 
utan egg 

 Fra  

Sjømanns-

kirkens 

kjøkken 
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Lengst nord i Texas, ikke 

langt unna grensen til Ok-

lahoma, befinner «Camp 

Little Norway» seg. Her 

har unge nordmenn blitt 

utdannet til flygere og 

navigatører fra tidlig på 

1980-tallet. Den opprinne-

lige «Camp Little Nor-

way» lå i Canada og krigs-

veteran og forsvarsvenn 

Wilheim Mohr var under 

2. verdenskrig instruktør 

der. Han var den som fikk 

det ærefulle oppdraget å 

offisielt åpne «Camp Little 

Norway» i Wichitia Falls, 

etter at det i 2006 ble be-

stemt at den skulle videre-

føres  ved Sheppard Air 

Force Base i Texas. 

Senior National Represen-

tative (SNR), oberstløyt-

nant Jostein Grønflaten, 

har det overordnede ansvaret for alle norske flygere og 

navigatørutdanningen i USA og han har tilholdssted 

ved «Camp Little Norway». I praksis er det et lite kon-

tor i en stor militær leir; Sheppard Air Force Base 

(AFB) som ligger rett ved byen Wichita Falls. Basen er 

stor og teller ca. 16 000 ansatte totalt. 

Mange søkere 

Av ca. 800 søkere er det hvert år seks elever i alderen 

21-24 år som kommer fra Luftkrigskolen i Norge til 

Sheppard AFB for å utdanne seg til å fly F-16. De har 

da nådd gjennom nåløyet 

med sin søknad og er klar 

for videre testing. De som 

kommer gjennom vil gå 

gjennom seks måneders 

befalskurs før de kommer 

til flyskolen på Bardufoss. 

Der er det seleksjon fly-

ging, teori og ca. 20 timer 

i SAAB safari. Deretter 

følger ett år ved Luftkrigs-

skolen for grunnleggende 

offisersutdanning før de 

drar over til USA.  

Elevene går først gjennom 

opplæring på propellflyet 

med benevnelse T-6, før 

de går over til jetflyet T-

38. 13 måneder etter an-

komst basen er det gra-

duasjon og en viktig mile-

pæl er nådd for disse ele-

vene. Før man drar hjem 

til Norge for å fly F-16 vil 

de i ytterligere noen må-

neder fortsette utdanning-

en ved Sheppard AFB før de drar til Tucson, Arizona, for seks 

måneders utsjekk på F-16. I dag har Norge seks elever ved 

Sheppard AFB og seks elever i Tucson. I tillegg til elevene er det 

ved Sheppard AFB ni norske instruktører og en administra-

sjonsoffiser. På Sheppard AFB er utdanningsprogrammet inter-

Camp Little Norway 

 

Hovedsak 
Skrevet av: Bjørn Erik Aune-Aas 

 

Christer Frekhaug er fornøyd med arbeidsplassen! 

Anders Lauritzen studerer 
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nasjonalt, og 

for tiden er 

det 11 nasjo-

naliteter her, 

og de fleste av 

instruktørene 

har med fami-

lie. Dette set-

ter sitt preg 

på lokalmil-

jøet i Wichita 

Falls. 

SNR har an-

svaret for all 

flyutdanning 

Norge har i 

USA. Det er ikke bare på Sheppard AFB vi 

har utdanning. Pr. i dag er det kun jagerfly-

utdanning som foregår her for nordmenn. 

Helikopterutdanningen foregår ved Ft. 

Rucker, Alabama. Nå er det åtte elever og to 

instruktører ved Ft. Rucker, og etter 11 må-

neders utdanning i USA er det graduasjon 

og hjem til Norge for ytterligere utsjekk på 

helikoptertype.  

Flermotorutdanning starter opp i Pensaco-

la, Florida, før de setter kursen mot Corpus 

Christi, Texas. Etter graduasjon vil de fleste 

dra tilbake til Florida, nærmere bestemt 

Jacksonville, for utsjekk på P-3 Orion. Pr. i 

dag har vi to elever som er i startfasen med 

sin utdanning i Pensacola og seks elever 

som er i sluttfasen i Jacksonville. 

Navigatørutdanningen foregår også i 

Pensacola og Jacksonville, pr. i dag er 

det en elev som er i sluttfasen av sin 

utdanning i Jacksonville. 

Kontakt med Sjømannskirken 

Det er fint å ha kontakt med sjø-

mannskirken. Det er litt langt ned til 

Houston, men ellers kan det være fint 

å kunne få hjelp til barnedåp etc. Sjø-

mannsprest Kristian Kyllingstad har 

ansvaret for oppfølgingen av flyger-

miljøet i Wichitia Falls og besøker 

basen 2-3 ganger i året. Skulle det 

skje ei ulykke, vil betydningen av å ha 

kontakt med sjømannskirken bli me-

get viktig.  

Skrevet av Bjørn Erik Aune-Aas, Kap-

tein/administrasjonsoffiser, 

Sheppard AFB 

Cockpiten i en T-6 

Snart soloppgang... 

Her går Espen Rian i vannet—bokstavelig talt! 

Klar til å fly! 
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Wichita Falls er en liten by i amerikansk målestokk, men sam-

menlignet med norske byer er den litt større enn Kristiansand. 

Området rundt her omtales i mange sammenhenger som Texo-

ma og det tok litt tid før vi forsto at dette omfatter Nord-Texas 

og Sør-Oklahoma som et eget område. 

10 norske familier bor her, alle med mann (det er ingen kvinner 

fra det norske forsvaret her per i dag, men det har tidligere vært 

noen få kvinnelige studenter, men ingen flygere) som jobber for 

det norske forsvaret på Sheppard Air Force Base. Hvert år kom-

mer det nye flyelever hvor noen også har med seg samboer/

kjæreste. Familiene som bor her i dag har barn i alderen tre til 

19 år, som går på private barneskoler eller offentlig High school.  

Vårt lille samfunn er en trivelig gjeng, og vi er på en måte en 

stor familie som forsøker å ta vare på og inkludere hverandre i 

ulike aktiviteter. Vi som er med våre menn hit til Texas, møtes 

fast en gang per måned for hygge og utveksling av informasjon. 

De fleste av oss bor i gangavstand til hverandre i et vanlig lokalt 

boligområde utenfor basen, noe som gjør det enklere å «stikke 

innom». Vi syntes imidlertid også det er viktig å bli kjent med 

og delta i aktiviteter med amerikanere og folk fra de ulike NATO

- landene som holder til her i Wichita Falls. Dette gjør opphol-

det her mer lærerikt og spennende både for store og små. 

Vi nordmenn syntes vel at tornadosesongen her nord i Texas er 

litt i overkant spennende til tider. Historien om tornadoen som 

tok med seg halve Wichita Falls i 1979 blir fortalt til alle nykom-

mere. Ved tornado følger vi de lokale råd og søker tilflukt om 

det trengs.  

Et av privilegiene med å være utlending i USA, er å kunne feire 

amerikanske høytider som amerikanere og norske høytider som 

nordmenn, da blir det nesten dobbelt opp av festligheter. 17. 

mai-toget vekker jo litt oppsikt. En gjeng med festkledde men-

nesker som synger, roper på et ukjent språk og som spankulerer 

midt i gaten er kanskje noe spesielt. I tillegg har denne gjengen 

med seg en Boomblaster som spiller korpsmusikk på full styrke, 

og ikke synger de spesielt pent heller. Det er like gøy hver gang! 

Sist 17. mai var vi nærmere 50 nordmenn inkludert store og små 

som deltok i toget. 

Hver høst drar norskegjengen til «the Maize» i Oklahoma. Det 

er en farm som har spesialisert seg på å lage labyrinter som er 

utformet som figurer (sett fra luften) i en stor maisåker. Vi har 

med grillmat i sekken og både voksne og barn er med. Noen år 

er det shorts-vær og andre år er det bobledress-vær. Etter mør-

kets frembrudd går de tøffeste «The Haunted Maize» for å miste 

nattesøvnen den neste uken. Når savnet etter fjellene i Norge 

blir for stort, drar vi opp til Wichita Mountains i Oklahoma. 

Enten kjører vi til toppen av Mount Scott for å nyte utsikten på 

en lettvint måte, eller så peser vi oss opp Elk Mountain til fots. 

På disse turene hører også en tur innom legendariske «Meers» 

med. Her har de Longhornburger, stekte grønne tomater og 

mye annet godt.  

Alt i alt trives vi godt her nord i Texas. Det er mye vi ønsker å få 

med oss både lokalt og ellers i USA når vi først bor her, men det 

blir til slutt valgets kvaler. Det er rett og slett for mye å velge 

mellom og de 3-4 årene vi bor her går utrolig fort. 
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Lett Sudoku 

Vi fortsetter med to Sudoku-oppgaver i hvert nummer, men i 

år har vi øket vanskelighetsgraden på den vanskelige oppga-

ven (se side 24). Den lette oppgaven burde fortsatt de fleste 

greie! 

Hverdagsliv tilknyttet Camp Little Norway 

Skrevet av: Unn West 

Unn kom til Wichita Falls i juni 2010, med tre barn. Som-

meren 2012 har barna flyttet hjem til Norge for videre stu-

dier.  
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Sjømannskirke ut til folket 

 

Siden sist 

Sjømannskirkens hovedmål, slik vi leser det i verdidokumentet, 

er «å fremme Guds rike ved å være en tjenende kirke i verdens 

hverdag».  

Søndag 2. 

desember 

2012 ble 

dette virke-

lighet i loka-

lene i Living 

Word Lu-

theran 

Church  i 

Katy. På 

initiativ fra 

Sjømannskirken samlet vi en gruppe på 7 

frivillige som sammen med noen fra sta-

ben planla og gjennomførte «Jule-

verksted for hele familien» en søndag et-

termiddag tidlig i desember. Det ble fullt 

hus! Så fullt at flere hadde vi ikke hatt 

plass til. 137 deltagere med 77 barn og 60 

voksne fylte lo-

kalene med 

munter juleverk-

sted-stemning.  

Det var aktivite-

ter tilpasset uli-

ke aldersgrup-

per; pepperka-

kebaking er all-

tid populært og det 

ble kjevlet og stekt 

etter alle kunstens 

regler. Lenker ble 

klippet og limt, nisser 

og snømenn fikk ski å 

gå på, julekort ble 

pyntet med glitter og 

klistremerker og pra-

ten gikk livlig rundt 

bordene.  

Etter aktiviteter i fem 

rom samlet vi oss som 

fellesskap rundt med-

bragt enkelt alter og 

adventskransen. Det 

første lyset ble tent og barnekoret Vill West sang om høytiden 

som stod for døren. 

Julesangene vi kjen-

ner fra før sang vi 

høyt i kor «Et barn 

er født i Betlehem» 

og «Glade jul», og så 

var det endelig tid 

for kaffe, saft og 

boller. Frivillige 

hadde bakt og alt ble 

spist!  

S jømannskirkens 

butikk ble med på 

turen og noen fikk 

fylt på lageret av norsk sjokolade, fiskebol-

ler og bar-

nebøker til 

jul.  

Nå er det 

vår og vi 

nærmer oss en ny høytid; pås-

ken står for tur og denne gangen 

inviterer Sjømannskirken til 

familiegudstjeneste i Katy med 

påfølgende kaffe og påskeverk-

sted. Igjen får vi låne lokaler og 

vi ser spent fram mot en søndag 

ettermiddag i februar og gleder 

oss til hva det kan føre til av engasjement og møtepunkter.  

Skrevet av: Ingvild Fallegård 
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Rodeo—kun for ekte mannfolk 

 

Helt Texas 
Skrevet av: Kate Hellesmark 

blir eldre og når barna krever sitt. Og så er det kroppen også, 

som ikke er like smidig lengre. Men jeg gir aldri opp bull-riding 

– det er mitt liv!” 

Jeg sitter og prater med en mann på 42 år foran meg – hvis 

kropp ser ut til å være like sprek som en 18-årings. Han har åtte 

barn til sammen, deriblant stor overvekt av jentebarn. Som en 

skjebnens ironi ble denne maskuline energibunten skjenket 

femininitet. Selv om jeg forstår at de allerede har prøvd seg på 

ryggen til både sauer og hester, selv i en alder av fire år. ”Denne 

ene jenta mi på fire år er en skikkelig hardhaus”, ler han. Han 

fremstår utad som tøff og røff, men når han snakker om alle 

jentene sine blir han myk i blikket. ”De er alle daddy’s girl”, sier 

han. ”De kjemper om oppmerksomheten min bestandig, og jeg 

prøver å følge opp det beste jeg kan innimellom både jobb, skole 

og rodeo-livet.”  ”Jentene mine betyr alt for meg”, bedyrer han. 

Jeg tviler heller ikke et sekund på at han virkelig mener det han 

sier. Thomas Hejl er familiemannen med stor F! 

 Et ekte mannfolk. Joda, det er han absolutt. Men jeg drister 

meg til å tilføye at han også har myke sider ved seg. Hans hjerte 

banker særskilt for barn og unge, og drømmen hans er å kjøpe 

en ranch og  drive stedet med spesielt tanke på funksjonshem-

mede barn. Han ser for seg grensesprengende muligheter for 

dem der. De lyseblå øynene hans får et drømmende blikk når 

han forteller om planene sine, og jeg forstår at han mener alvor.  

”Barn er nøkkelordet for meg”, sier Thomas. ”Uten dem blekner 

Houston Rodeo står for døren atter en 

gang. Dette årlige arrangementet som 

regnes som USA’s største enkeltbegiven-

het i bransjen og som tiltrekker publi-

kum i alle aldre og samfunnslag – med 

eller uten cowboyboots. 

Denne salige blandingen av sagmugg og 

testosteron og altfor spennende scener 

som utspiller seg foran oss. Frådende og 

illsinte okser som prøver å rive ned hele 

båsen med hornene sine der de smeller 

mot metall straks den kjenner en mann 

på ryggen. Og som sekunder senere hop-

per og vrir seg når døra mot rodeo-

ringen går opp og showet er i gang. Pub-

likum som jubler og cowboyen som 

klamrer seg fast for harde livet. Boksta-

velig talt.  

Hvorfor er lykken for en rodeo-mann å 

ha en diger og rasende okse på 600 kg 

mellom beina? Det føles for meg som 

Davids kamp mot Goliat, men etter å ha 

møtt Thomas Hejl – en helstøpt rodeo-

mann med mer enn 27 år in business – 

ja, da har jeg litt flere svar på mine spørsmål.  

Det handler om å galoppere i riktig retning og å være tro mot 

seg selv og sitt liv. 

Thomas Hejl vokste opp i Huntsville i Texas og allerede som 

åtteåring ble han trollbundet av disse olme oksene, selv om han 

allerede da ble stanget slik at han landet i elva denne dagen. 

Men det skulle mer til for å skremme ham - okser ble hans li-

denskap i livet og han startet med å konkurrere. 

Som 13-åring ble han stygt skadet i et av rodeo-showene han var 

med på og det var ansiktet og hodet det gikk verst utover. ”Dette 

var kanskje det styggeste jeg har opplevd i karrieren”, sier Tho-

mas. Men han nevner i fleng både om brukne ribbein, sprukket 

lever, brukket legg, flere kutt i ansikt og hode og jeg kan jo med 

egne øyne se at det har vært lappet litt her og der. Dette er ikke 

en sport for sarte sjeler eller pyser… tenker jeg. 

Thomas Hejl har vært en av de store og berømte i mange år. 

Han har hatt gode år der pengepremiene har oversteget 

100.000 dollar og da kan man leve godt av å være rodeo-mann. 

Det kan ofte være flere rodeo’er på samme dag og man haster 

fra det ene showet  til det andre. Det er visstnok tøft å holde seg 

i toppen. Kroppen får beinhard juling på okseryggen og selv om 

han fortsatt trener mange ganger i uka, så setter dette livet sine 

spor. ”Jeg gjør ikke så mange konkurranser lengre”, sier Tho-

mas ettertenksomt. ”Det blir en litt annen fokus etter at man 
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nede er særlig 

rart, men jeg tier 

og samtykker 

som best jeg bare 

kan. ”Du vet, det 

er spesielt dette 

her med rodeo-

livet. Og det er 

mange som ikke 

takler det. Jeg 

har selv vært 

skilt tre ganger, 

så dette er mitt 

fjerde ekteskap. Kvinnene blir betatt av oss for det vi er, men 

når hverdagen kommer og vi må på reis, så blir situasjonen an-

nerledes. Jeg skjønner jo det på en måte, men dette er jobben 

min på lik linje med alle andre som reiser i sine jobber. Og jeg 

har sjelden vært vekke lenge av gangen. Men det er klart at det 

er tøft å sitte igjen og kanskje engste seg i tillegg. Men man må 

lære seg å dyrke kjærligheten selv om man i perioder er fra 

hverandre. Det er selve nøkkelen!” hevder Thomas bestemt. 

Som bull-rider og rodeo-mann får du stor status i USA, på lik 

linje med en enhver idrettsmann. Autografskriving er en del av 

hverdagen. Berømtheten er flott, men har vel også sin pris.  Sik-

kerheten for utøverne har blitt skjerpet inn de seneste årene og 

nå er det påbudt med vester som gjør det vanskelig for en okse å 

skade deg med hornene sine. ”Men det tok lang tid før jeg be-

gynte å bruke dette utstyret,” humrer Thomas. ”Jeg er en sta-

bukk! Og disse hjelmene enkelte bruker også, jeg nekter enn så 

lenge. Den dagen det blir påbudt får jeg vel bøye meg i støvet, 

men inntil da vil jeg være fri. ” 

Det er ikke for ingenting Thomas Hejl er blitt den han er – en 

høyreist og stolt texaner med tro på det han gjør.  Lang fartstid i 

denne tøffe og populære sporten og 11 års tjenestegjøring i mari-

nen har gitt han mer enn nok selvtillit. Men på en god og fin 

måte! Han ser på deg med verdighet og respekt, og forlanger 

nok helst det samme tilbake. Og han kan påberope seg en stor 

porsjon av høflighet. Tiltalen ”Ma’am” er en naturlig del av 

språket hans.  Og det føles flott å bli tiltalt på denne måten.  

Så handler alt da om disse åtte sekundene som kreves på okse-

ryggen for å bli gitt heder og ære av et dyktig dommer-panel. 

Uke etter uke hele året igjennom. Adrenalinet som bruser. Kvin-

ner som skriker av beundring. Pengepremier som lokker. Et liv 

som iblant kan føles ensomt ”on the road”. Men som kreves for 

å være med i gamet. 

Men det er jo nettopp dette som er selve meningen med livet for 

Thomas Hejl. Hans kall om man putter det i åndelig perspektiv, 

i tillegg til sin kjære familie. 

”Har du hørt sangen til George Strait:  ”I can still make Cheyen-

jeg. Derfor liker jeg spesielt godt Houston Rodeo 

der alle inntekter og overskudd går til barn og 

ungdom gjennom scholarships. Er det ikke flott? 

Houston Rodeo har de største pengepremiene, og 

det er bare inviterte rodeo-ryttere som får delta. 

Og du må ha kvalifisert deg på forhånd. Så derfor 

dette skyhøye nivået og den enorme popularite-

ten, for de aller beste er jo samlet der. I tillegg så 

jobbes det for en god sak. Bedre kan det vel nep-

pe bli!” 

”Er du ikke redd dem—ja, oksene mener jeg?” 

Dette spørsmålet har ligget lenge på vent hos 

meg.  

Han ser på meg med stålblikk og sier kontant: 

”NEI! Jeg er aldri redd selv om jeg vet det er en 

kamp med kan hende dødelig utfall. Jeg har mis-

tet flere av mine venner, ja. Men jeg er nervøs 

når jeg sitter der i disse sekundene og nesten skrur fast hånda 

mi til sadelen eller tømmene, forteller han. Det blir vanskeligere 

da å komme seg løs og faren for å bli hengende etter oksen er 

mer enn stor. Men nervøsitet gjør meg våken. Om jeg hadde 

vært redd, ville det ha skadet meg, garantert.” 

Så begynner han å snakke om det å føle adrenalin-kicket. Det 

som er bærebjelken i sporten og lidenskapen. Om hva som dri-

ver deg. Det er manndomsprøven gang på gang. Kampen mot 

overmakten. Kampen for tilværelsen. Kampen mot deg selv.  

Har du først fått det i blodet, kan du aldri stoppe.  

Rodeo er en heltidsjobb helt til den dagen da det blir vanskelig å 

henge med helt i toppen. Den dagen da sponsorene finner nye 

og lovende unggutter og deler ut utstyr mot en viss prosent av 

premieinntektene. Det koster å drive denne sporten, og man er 

helt avhengig av å ha en sponsor som holder deg med Wrangler 

bukser, støvler, hatter og alle reiseutgiftene som følger med.  

”Av og til bringer vi med 

familiene våre også. Det 

er stor stas. Barna ser 

litt skrekkslagne på 

oksene, men jeg forkla-

rer på en fin måte at det 

er den oksen pappa skal 

ri på. Og det går veldig 

fint. Den skal vel tidlig 

krøkes… også innenfor 

dette sirkuset” sier han. 

Jeg er litt nysgjerrig på 

hva kona syns om dette 

kombinerte yrket og 

hobby og til de grader 

lidenskap. Thomas smi-

ler og sier: ” Hun elsker 

det! Men er alltid veldig 

nervøs for meg”. Det 

synes jo ikke underteg-

Here we go! 

 

Helt Texas 

The young rodeo man 
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Rodeo 

Far og datter på Houston Rodeo 

ne”, spør jeg Thomas på slutten av samtalen. ”Det er verdens 

fineste country-sang, og den beskriver livet til en rodeo mann.” 

Han smiler varmt og sier: ”Ja, jeg kan den. Den er fin!”  Men jeg 

angrer litt idet jeg nevner dette. For sangen har ikke en lykkelig 

slutt. Selv ikke i en amerikansk innpakning engang. Men jeg 

føler likevel at livet til min rodeo-mann denne dagen hører til 

unntakene. 

På vei hjem ringer han enda en gang til meg. ”Jeg glemte noe 

viktig, Ma’am .Kan du få med deg at alle cowboyene står i ring 

og holder rundt hverandre,  og ber sammen bak scenen før ro-

deoen tar til? Og at vi går i kirken på søndagen før rodeo’n star-

ter. Det er litt viktig for meg at du får akkurat det med.”  

Ikke har jeg presisert at jeg jobber for Den Norske Sjømannskir-

ken, men for letthetens skyld sagt et magasin laget for nord-

menn.  

Så troen på høyere makter er tvers igjennom ekte og fra langt 

inni sjelen. Selv for en hardbarka bull-rider fra Texas!! God 

Bless!  

Houston Livestock Show and Rodeo 

HVOR:   RELIANT STADIUM 

    8400 KIRBY DR. 

    HOUSTON, TX 77054 

BEGYNNER:  MANDAG 25.FEBRUAR 2013 

AVSLUTTES:   SØNDAG 17.MARS 2013 

 

PROGRAMOVERSIKT: 

www.houstonrodeoonline.com 

INFORMASJON OM BILLETTER: 

www.rodeohouston.com 

PARKERING: 

 
Husk å bringe kontanter til parkeringen, ca. $20, hvis du ikke har 
forhåndsbetalt online. 

Ellers må du snu og finne en minibank, og så stå i kø atter en gang. 
(Been there, done that...) 
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8 eller 12 oz (16oz «available upon request»), alt etter hva appe-

titten tilsier. Denne biffen har vunnet flere priser og den er 

verdt et besøk i seg selv! 

Lokalet er smakfullt inn-

redet, og i tillegg til ho-

vedrommet har de tre 

rom som kan brukes til 

private selskaper. Det 

betyr også at restauranten 

føles liten og intim, selv 

om de har plass til godt 

over 100 gjester der. 

Hvert rom er også så lite 

at støynivået er behagelig 

selv om det er fullt, og 

man slipper å rope til de 

på andre sida av bordet. 

Prisnivået er middels høyt. Forretter $10-$15, hovedretter $20-

$50, og desserter rundt $10. Med vin til maten kommer du lett 

opp i $80-$100 med tax og tips, men da har du til gjengjeld hatt 

et herremåltid som du ikke opplever hver dag. I fjor hadde de en 

periode 3-retters menyer til $35 per person, og det var et røver-

kjøp! En kveld hver måned arrangerer de en Wine dinner; fire 

retter med vin til $65 pluss tax og tips.  

Vi kommer gjerne tilbake til Churrascos; det er mange retter på 

menyen vi ikke har prøvd, og så langt har vi aldri blitt skuffet. 

Churrascos  

Ut å spise 

 

Skrevet av: Terje Odden  

Har du en favorittrestaurant? 

Vi ønsker forslag til restauranter som bør presenteres her. Har 

du en lokal favoritt, eller et sted som har et særpreg, send en 

email til houston@sjomannskirken.no med ditt forslag, og en 

kort begrunnelse. 

Houston har et overveldende utvalg av restauranter, og det fin-

nes vel knapt en region eller «cuisine» som ikke er representert 

her. En av de som har satt sitt preg på restaurantbildet er Mi-

chael Cordúa, opprinnelig fra Nicaragua, som i 1988 åpnet sin 

første Churrascos, og i dag driver flere av topprestaurantene i 

byen; Américas (tre lokasjoner), Amazon Grill, Artista, i tillegg 

til Cordúa Catering og tre Churrascos.  

Denne gangen har vi besøkt Churrascos River Oaks, som ligger i 

krysset Westheimer&Shepherd. Lokalet er plassert ganske ano-

nymt i en strip mall, men maten er alt annet enn anonym! Me-

nyen er fra Sør-Amerika med kjøttretter i stort flertall, men det 

finnes også fisk for de som foretrekker det. Det første du får 

servert når du har satt deg, 

er plantain chips (en slags 

banan; ordboka mi overset-

ter det til pisang, men jeg 

har aldri hørt det på 

norsk…), og flere typer sau-

ser som tilbehør. Menyen er 

ikke enorm, men det finnes mer enn nok å velge i. Denne gang-

en prøvde vi stekte kamskjell, lammefilet og –koteletter, samt 

kokosis til dessert. Alt smakte som vanlig utmerket. Til hoved-

retten får du et utvalg av stekte grønnsaker og potetmos, men 

du kan også bestille f.eks. asparges, ris eller spinat. Andre valgte 

mixed grill (okse- og svinefilet, kylling, reker og argentinsk pøl-

se), og noen 

prøvde også 

signaturretten 

C h u r r a s c o s 

steak. Dette er 

okse indrefilet 

som er så mør 

at den kan spi-

ses med skje, og 

du velger selv 6, 

Churrascos River Oaks 

2055 Westheimer @ Shepherd 

Houston, Texas 77098 

(713.527.8300) 

Åpningstider: 

Mon-Thur  11:00 am-9:30 pm 

Friday  11:00 am-10:30 pm 

Saturday 11:30 am-10:30 pm 

Sunday 10:30 am-9:00 pm 

Andre lokasjoner og åpningstider: 

http://www.cordua.com/churrascos/ 
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Uteliv i Texas 

 

Reisetips 

 

teter om flere utendørsaktiviteter, 

man kan melde seg på flere av 

aktivitetene de arrangerer og til-

budet er enda større dersom man 

blir medlem. 

Skal man som mange andre nors-

ke sykkelgærninger sykle MS150 

Houston – Austin, må man belage 

seg på noen timer på sykkelsetet 

før den lille store styrkeprøven. 

Det finnes mange treningsritt man 

kan melde seg på der man får tre-

ning med å sykle sammen med 

flere. Man trenger absolutt ikke ha 

ambisjoner om å være med på 

MS150 for å sykle andre mindre 

ritt. Det finnes flere i Houston-

området, men også mange fine sykkelritt i Hill Country og andre 

områder rundt Houston der man i tillegg til en flott sykkeltur 

får oppleve litt av den fantastiske naturen Texas har å tilby. 

Tour de Houston er et sykkelritt der man i tillegg til dagen trim, 

får sett Houston på en helt annen måte enn ellers. Det pleier å 

gå hver søndag siste uken i Springbreak (i år: søndag 17. mars).  

De fleste rittene har flere alternativer til hvor langt man vil syk-

le, og de benytter gjerne de mindre trafikkerte veiene som går 

gjennom flere små, pittoreske landsbyer. Det er en flott måte å 

få med hele familien på sykkeltur dersom man går for noen av 

de korteste distansene. Jeg vil for øvrig poengtere at dette er 

sykkelritt og ikke sykkelløp, det er ingen andre enn deg selv som 

tar tiden og det er lagt opp til flere stopp underveis for å fylle på 

energi og vannflasker, og sosialt er det også. Man treffer mange 

hyggelige syklister som mer enn gjerne deler sine erfaringer og 

kunnskaper. Som lokal Katyværing vil jeg foreslå George Bush 

Jogge, gå, sykle, padle, 

ri, golfe, svømme, ten-

nis, skøyting, rulleski-

gåing, rollerblading, 

skateboarding, wake-

boarding, gocart, ATV 

kjøring, fisking… uan-

sett interesse, form, 

fasong og alder, det 

finnes et tilbud for alle. 

Med mer enn 200 sol-

dager i snitt hvert år og 

gjennomsnittstempera-

turer fra 16 - 34°C, er 

det nok dager å ta av 

der man kan være ute 

og dyrke sine friluftsin-

teresser. På dager som ikke regnes som solfylte, er det mer enn 

80 prosent skydekke på himmelen, synes vagt å minnes flere 

fine sommerdager i Norge med mer enn 80 prosent skydekke… 

men nå var det ikke sol og overskyet vær som skulle være tema, 

men fritidsaktiviteter ute i Guds frie natur. Som ivrig 

syklist og kajakkist kommer nok mesteparten til å 

handle om sykkel, sykkelstier, kajakk og kajakkstier.  

Det er et hav av fritidsaktiviteter man kan holde på 

med i området. Tilbudene er der ute, det gjelder å 

finne de rette aktivitetene, stedene og eventuelt ar-

rangørene  hvis man skulle ha behov for det. Andre 

likesinnede er det også, uansett hvilken interesse man 

har. Et fint sted å begynne dersom man er ukjent med 

hvor og hva er faktisk sportsbutikkene. De har ofte 

egne grupper og mange tips å komme med.  Da vi var 

på utkikk etter svømmelag til vår datter, var jeg 

innom Lane4swim som kun selger badetøy og svøm-

meutstyr. Der fikk jeg mange tips om flere nivåer, lag, 

hvordan svømmetreningen fungerer på de ulike ste-

dene og hvem jeg kunne kontakte.  

Sportsbutikken REI har blant 

annet egne kurs og informa-

sjonskvelder om ulike utendørs-

aktiviteter. Noen kurs er gratis, 

instruktørene er kunnskapsrike 

og kommer med mye nyttig 

informasjon og tips. Sykkelbu-

tikken Bikebarn og har også 

lignende opplegg med kurs og 

ulike sykkelturer man kan mel-

de seg på. En fin nettside for 

utendørsaktiviteter i Houston er 

Bayoucityoutdoors.com, her 

finner man tips, kurs og aktivi-

Skrevet av: Reidun Sollie  



 

Texas Nytt Nr. 1  2013  15  

Houston friste med den største kano- og kajakkregatta i Texas; 

The Buffalo Bayou Regatta. Mer enn 500 prøver seg på den 15 

miles lang bayoen inn mot Houston downtown og alle er vel-

kommen til å delta, uansett om kon-

kurranseinstinktet er der eller om man 

tar det som en sightseeingtur.  

Det er et eldorado av steder man kan 

padle, og er man interessert i fugleliv i 

tillegg er det et mekka for fugletitting. 

Vi har padlet flere steder langs kysten 

ved Galveston og Port Aransas. I til-

legg til eksotiske fugler har vi møtt på 

delfiner, noe som gjør padleturen eks-

tra spennende.   

 

For å finne andre steder å padle kan må sjekke 

tpwd.state.tx.us/fishboat/boat/paddlingtrails, 

her finner man kart og informasjon over mange 

fine padlesteder i Texas. Texas State parks har 

mange tilbud både for overnatting og andre uten-

dørs aktiviteter. Benytt dere av tilbudene kjære 

Texas Nytt lesere, spesielt før og etter de heteste 

sommermånedene.  

park og Terry Hershey Park med sine flotte gå- og sykkelstier. 

Terry Hershey Park har i tillegg en flott løype for de som liker 

off-road sykling. Løypa følger elva, er kupert og innehar endog 

oppover og nedoverbakker. Midt inne 

i George Bush-parken går det flere 

stier som er sykkelfarbare for de med 

tjukkere dekk enn det Lance Arm-

strong og gjengen benytter seg av, og 

er man interessert i å stoppe opp og se 

litt, har man store muligheter for å se 

slanger, edderkopper og andre ekso-

tiske dyr. Memorial Park har også 

flotte turløyper, både for gående og 

syklende. 

For kajakkinteresserte er tilbudet også 

variert. Har man egen kajakk fins det 

mange steder man kan padle på egen hånd. Det er 

ikke mange steder det er klart vann i området, 

egentlig ingen, men noen steder er det litt klarere. 

Vi har flere ganger tatt turen til Columbus som lig-

ger ca. 65 miles vest for Houston på I-10, og padlet 

en loop på Colorado River. Der kan man også leie 

kajakk/kano/tube hos howellcanoe.com og de hen-

ter deg med bil når du er ferdig. Loopen tar 2-3 ti-

mer å padle, og dersom man bruker egne kajakker 

er det bare en kort vei å gå tilbake for å hente bilen 

eller bli hentet av de som leier ut kajakker der. Et 

flott sted å ta med hele familien på tur eller besø-

kende for å vise dem en litt annen side av Texas. Det 

er spesielt flott på vårparten da vannet er klarere og 

naturen gjerne viser seg fra sin beste side med vill-

blomster, kuer som gresser langs elvebankene, og 

det er flere sandbanker man kan stoppe ved for å 

bade og ta en liten piknik.  

Dersom man er interessert kajakk regatta, kan 

Bikemap.net (forslag til sykkelruter) 

MS150.org(sjekk recommended rides) 

Rei.com og austinkayaks.com (bl.a. utleie av 

kajakker) 

Buffalobayou.org/regattabayou.html (The Buf-

falo Bayou Regatta) 

Tamug.edu/paddler/ (forslag til  steder å padle 

i Houston området). 
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Arvtager etter oldefar i Gulfen  

Havn 
Skrevet av: Kristian Kyllingstad 

far fortsatte å arbeide i sjømannskirkens kretsarbeid med for-

skjellige oppgaver helt fram til 1958. 

Etter første verdenskrig var økonomien trang og sjømannskir-

ken hadde ikke råd å ha utestasjonert prest. Men da er det be-

vitnet i gamle papirer at oldefar, Oscar Olsen, med tittel careta-

ker, tok seg godt av sjømennene som kom til byen.  

Forbildet for min tjeneste i sjømannskirken i dag er akkurat det 

samme. Sjømannskirken vil være et sted for nordmenn i utlan-

det tjenestegjort av caretakers som gir god forpleining av ånde-

lig, sosial og kulturell art. 

Vi bor spredt her i Houston og Texas-området. Ikke alle har 

mulighet til å komme til kirken. Derfor ønsker vi også å være 

tilstede der mennesker bor, om det er i andre bydeler, eller i 

andre byer. Forpleiningen er forhåpentligvis den samme som 

for 100 år siden da oldefar tok imot sine medmennesker. Det er 

godt å møte noen å snakke med, å dele opplevelser og erfaringer 

med og ikke minst en kaffe og vaffel. 

Tiden går fort. Det er 100 år siden oldefar startet sin tjeneste i 

sjømannskirken i Mobile, Alabama. Han fikk helt sikkert inn-

blikk i datidens business-liv, livet om bord på forskjellige båter. 

Konfirmantkullet var nok ikke så stort, men alderen på sjøfolke-

ne var nesten den samme.  

Å bo utenlands den gangen opplevdes kanskje som enda lenger 

hjemmefra enn i dag. Men som de sa den gang, som i dag: Vel-

kommen hjemom! 

Tiden går fort. Jeg har jobbet i Sjømannskirken i Houston i fem 

måneder. Jeg har fått innblikk i business-kultur, livet på båt og 

blitt kjent med mange gøye konfirmanter. Å bo utenlands opp-

leves ofte som langt hjemmefra – men som vi sier i sjømanns-

kirken: Velkommen hjemom! 

Min morfar var sjømann, hovedsakelig i hvalfangstflåten. Han 

var ofte innom sjømannskirkens stasjoner et eller annet sted 

langs en eller annen kyst. Familien hjemme støttet sjømanns-

kirkens arbeid i foreninger og pakket inn julegaver til norske 

sjømenn som ikke kunne komme hjem til jul. (En tradisjon som 

fortsatt per i dag holdes i hevd ved mange av våre stasjoner 

rundt om i verden – blant annet på Onsdagsforum på Sjø-

mannskirken i Houston). 

Min mormor hadde et spesi-

elt hjerte til dette. Hun var 

født ved sjømannskirkens 

stasjon i Mobile, Alabama. 

Min oldefar, Oscar Henry 

Loftesnes (født Olsen) reiste 

til Mexicogulfen i 1914 og 

arbeidet som assistent ved 

sjømannskirkens stasjon. 

Midt i perioden reiste han 

hjem en tur og giftet seg 

med min oldemor, Ingrid 

Marie. Sammen reiste de 

tilbake til Mobile. Så ble min 

mormor, Ruth Anna, født 

der i 1918, ved sjømannskir-

kens stasjon. 

De ble der til 1921, før de 

flyttet til Tyne Dock – South 

Shields og etter hvert tilbake 

til Norge og Tønsberg. Olde-

 

Oldefar med mormor på armen.  Oldemor. 
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Glimt fra Kirkeboken 

 
Glimt fra  

Kirkeboken 

Redigert av: Terje  Odden 

Sophia Varaak ble døpt i Sjømannskirken i Houston 7. 

oktober 2012. Foreldre er Eivind Varaak og Linda 

Merethe Hansen.  

Svein Mælan Longvastøl ble døpt i Sjømannskirken i Houston 

Søndag 3. desember  2012. Her med far Karl Gerhard Long-

vastøl, mor Anne Marit Mælan, storesøskene Anna og Johan, og 

sjømannsprest Ingvild Fallegård. 

Magnus Sundseth Jo-

hansen ble døpt i Sjø-

mannskirken i Houston 

30. desember 2012. For-

eldre er Christer Sund-

seth Johansen og Ingrid 

Beate Sundseth Johan-

sen.  Til høyre sjø-

mannsprest Ingvild 

Fallegård. 

Emil Granås Johansen ble døpt i Sjømannskirken i Houston 

søndag 3. desember . Foreldre er Thomas Rudberg Johansen og 

Santha Maria Elisabet Granås Johansen.  
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Neck Of The Woods 

Skrevet av: Reidun Sollie 

 

Konsert 

Med superlativer som “he 

is nothing short of a 

miracle”, “the most 

talked about newcom-

er”, “The most talented 

Norwegian saxophonist 

since Jan Garbarek”, 

“extraordinary energy 

and commitment”, var 

det bare å glede seg til en 

musikalsk forestilling av de 

sjeldne i en lokal kirke i 

Katy en kald januarkveld. 

Alle superla-

tivene møtte 

forventingene 

til publikum 

som satte stor 

pris på 

sjømann-

kirkens vafler, 

kaffe og 

musikalsk un-

derholdning 

fra to unge, 

talentfulle 

musikere og 

komponister 

fra Norge. 

Tubaist Daniel 

Herkedal og 

saksofonist 

Marius Neset har tidligere gitt 

ut album som har blitt mot-

tatt med strålende kritikker, 

og denne gangen har de gått 

sammen om å lage albumet 

”Neck of the Woods”. Eng-

lands The Independent skri-

ver blant annet:”One of the 

most compelling sounds 

of the year”. Man kan nes-

ten ikke bli mer imponert 

over det de framfører. The 

Telegraph skrev det så fint at 

jeg kan nesten ikke prøve meg på å over-

sette en gang: ”Marius Neset is a mar-

vel. He makes his instrument dance 

like a gazelle and soar like an eagle, 

and he is an ingenious composer 

too”. 

Jazzduoen har 

utviklet et kon-

sertkonsept 

som er spesielt 

laget for kirke-

rommet, og 

konserten i 

Houston er en 

av flere de har 

holdt i sjø-

mannskirkene i 

USA, de har 

bl.a. vært innom New York, Miami og New Orleans. 

Daniel Herkedal har blant annet mottatt priser som ”Jazztalent 

of the year” på Moldejazzen og ”Best soloist” på Getxo Interna-

tional Jazz Festival. Marius Neset vant i 2011 JazZtipendiatet og 

var ”Best newcomer” på Danish Music Awards. I løpet av 2013 

vil Marius Neset gi ut nytt album med tittelen ”Birds”. De har 

begge flere meritter 

bak seg og vil utvil-

somt komme med 

mer. Maken til sam-

spill og rytme fra to så 

forskjellige instru-

menter er ganske 

unikt. 

Vi takker for at vi fikk 

lov til å få noen sma-

kebiter fra denne 

duoen som vi garan-

tert kommer til å høre 

mye mer fantastisk 

jazzmusikk fra i fram-

tiden. 
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Kulturforskjeller 

 

Onsdags-

forum 

Hvilke erfaringer vil man opp-

leve som kvinnelig norsk leder 

for DNV i Houston med an-

svar for Amerika og Afrika 

(sør for Sahara)? Et stort om-

råde og mange forskjellige 

kulturer å ta hensyn til. Ett av 

hovedpunktene til Elisabeth 

Tørstad, som har vært ansatt i 

DNV siden 1995 og har hatt ni 

ulike stillinger, er at det er 

viktig å ta hensyn til kultur-

forskjellene samtidig som man 

møter hverandre som individer.  

Tre menn og en god del flere damer hadde møtt opp til et flott 

og underholdende foredrag på Sjømannskirken på et av de 

mange interessante tilbud onsdagsforum har dette halvåret.    

Dette med å møte hverandre som individer og prøve å ikke putte 

hverandre i båser som man gjerne gjør, hadde Elisabeth flere 

gode poenger og historier rundt. Hun fortalte bl.a. om et Bar-

num seminar hun har vært på hvor ingen av deltakerne fikk lov 

til å opplyse noe annet om seg selv enn navnet sitt. Alle måtte 

forholde seg til hverandre uten å vite om yrker, status eller 

andre ting som gjør vi at vi ofte putter hverandre i ulike båser og 

dømmer folk ut ifra dette.  

Fos oss som liker Torbjørn Egner, var det moro å høre at Elisa-

beth bruker Tante Sofies lov på jobben; ”Jeg er der jeg er”. Iste-

denfor at man hele tiden tenker på hva man må gjøre for å nå 

målet man har satt seg for hvor man skal være om 10-15 år, er 

det viktig å bruke tiden godt på det man gjør akkurat nå.  Veien 

fra A til B går ikke alltid like rett fram, noen ganger tar man 

sidespor og andre ganger omveier man kanskje ikke tenkte på i 

begynnelsen. 

Elisabeth fortalte også litt om hvordan man skal balansere bru-

ken av lokalansatte og expat’er, hvor mange og hvor mye norsk 

skal man være i utlandet. Hun mener det er viktig å være lokale 

der vi er samtidig som vi i bunnen må huske på hvilke verdier vi 

tar med oss fra hjemlandet. Det er enkelte verdier man ikke 

rokker ved uansett hvilke verdier man møter i en annen kultur. 

Elisabeth mener også at det er enklere å bli vurdert ut ifra sitt 

profesjonelle ståsted i USA i forhold til Norge, og det er enklere 

å bli tatt for den man er siden det er mer individualistisk her. 

Elisabeth hadde mye å fortelle og vi skulle gjerne gjengitt hele 

foredraget, absolutt en flott person med mye erfaring og kunn-

skaper vi kunne hørt mer av. Jeg avslutter med en kort setning 

Elisabeth satte på veggen for oss: BE BOLD!! 

Skrevet av: Reidun Sollie 

Program for onsdagsforum våren 2013 

20. februar  Baking med Sjømannskirkens husmor Karianne 

6. mars   Line-Dance! 

27. mars  ”Min tur til Kilimanjaro” ved Nina Sandvik Bashforth 

10. april   ”The Texas Snake Hunter” ved Orry Martin fra Reptile Rescue 

24. april   NB: I Katy ”Kommunikasjon” ved Grant Hill, NLP coach 

6.—9. mai  OTC 

15. mai   Sommeravslutning med reker 
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Sjømannskirken  

- en organisasjon med endringsvilje  
Vi har en flott tomt i Young street, det er ingen tvil om det! Stor 

uteplass, basseng og lekeplass, et vakkert og fleksibelt kirkerom 

som duger både til høytid og rekefest. I mai feirer vi 30 års jubi-

leum for sjømannskirken i Young street; det skal vi feire stort!  

Men, det er et stort men, og det ”men”-et heter avstand. Hous-

ton er og har alltid vært en by med store avstander. Slik var det 

også da kirken ble bygd, men mengden nordmenn i byen var 

adskillig mindre da enn nå. Mange har kjørt utallige miles opp 

gjennom disse 30 årene, kjørt og kjørt for å komme til sjø-

mannskirken. Mange kjører fremdeles og det ser vi jo at på de 

store dagene (17. mai og Texas dag), julemarked og på onsdags-

forum med temaer som trekker, kan vi fortsatt fylle kirken til 

fellesskap. Men, igjen dette men, avstanden til kirken gjør at 

mange nordmenn i denne byen går glipp av hva sjømannskirken 

er og har å by på. Dette vil vi gjøre noe med! 

I over 10 år har barnekoret øvd på vestsiden av byen, i mange år 

har også ungdomsklubben hatt sine møtepunkt der. Dette vil vi 

gjøre mer av. Sjømannskirken i Houston har arbeidet med stra-

tegien for de neste årene. Stab, utenlandssjef fra hovedkontoret, 

kirkeråd og styre, representanter fra de ulike norske miljøene i 

byen og fra bedriftene har sittet sammen og utfordringen var 

ganske klar: Vi må øke sjømannskirkens nærvær i Katy.  

Dette kan skje på mange måter. I første omgang vil vi se gjen-

nom vårens programtilbud og se hvilke poster som kan flyttes 

til Katy; se neste side. Den samme jobben vil vi gjøre for høstens 

program. Det viktigste som vil skje er at dette arbeidet utvikles 

og økes sammen med frivillige krefter i Katy. Slik kan vi finne ut 

hva behovene er og vi vil ha nok ressurser til å gjøre et godt ar-

beid. Fram til i fjor vår har vi kun brukt lokale hjem til sjø-

mannskirkeprogram i Katy, men nå bruker vi også en kirke i S. 

Mason Rd. for barnekor, konserter og gudstjenester.  

For framtiden må vi vurdere om vi kunne skaffet et enda mer 

tjenlig lokale på vestsiden som kan bli en god base for sjø-

mannskirken i hverdagen. De store dagene vil fortsatt bli feiret i 

Young street.  

For The Woodlands vil sjømannskirken opprettholde nærværet 

omtrent på det nivå det er i dag, med en gudstjeneste eller to i 

året, en ungdomsklubb eller to i året og eventuelt annet som vil 

dukke opp av ideer.  

Hva vil dette ha å si for sjømannskirken i Young street? Sjøfol-

ket skal fortsatt besøkes og vi priorterer dette arbeidet høyt. 

Kontakten med sjøfolk er selve nerven i sjømannskirkens nær-

vær og Houston er fremdeles en av de kirker som har mye med 

sjøfolk å gjøre – dette skal fortsette!  

Lørdager og søndager er sammen med annenhver onsdag (når 

det er onsdagsforum) de dagene da det kommer flest folk til 

sjømannskirken. Dette skal vi fortsette med; grøt og vafler på 

 

Info 

lørdag, gudstjeneste på søndag – men kanskje blir det ikke 

gudstjeneste i Pasadena den søndagen det er norsk gudstjeneste 

i Katy og The Woodlands i all framtid.  

Utover dette må vi helt klart se over det totale tilbudet av hvilke 

programposter som skal skje hvor i byen, vel vitende om at ikke 

alle bor i Katy eller i The Woodlands. Her kan det komme end-

ringer og her vil veien bli til mens vi går. Det vi ønsker å kom-

munisere ut nå er at Sjømannskirken som har ligget 30 år i 

Young street skal fortsette å ligge her, men at det samtidig skal 

økes aktiviteten i Katy og opprettholdes i The Woodlands.  

Har du lyst å være med i dette spennende arbeidet? Ved å plan-

legge arrangement på kirken eller andre steder i byen, eller ved 

å ta en vakt på kirken og holde det åpent her? Vi trenger frivillig 

arbeidsinnsats! Ta kontakt med Ingvild Fallegård på mail,  

imf@sjomannskirken.no, og meld deg til tjeneste.  

Sjømannskirkens strategi fra 2013: 

Young Street – bevare og fokusere 

Katy – øke 

The Woodlands – opprettholde  

Skrevet av: Ingvild Fallegård 
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Vårprogram for Sjømannskirken i Katy: 

10. januar kl. 19.30 Konsert Living Word Lutheran Church 

22. januar kl. 17.30 Barnekor øvelse  Living Word Lutheran Church 

25. januar kl. 19.00 Ungdomskveld Private hjem 

12. februar kl. 17.30 Barnekor øvelse  Living Word Lutheran Church 

15. februar kl. 19.00 Ungdomskveld Private hjem 

24. februar kl. 14.30  Familiegudstjeneste  Living Word Lutheran Church 

26. februar kl. 17. 30  Barnekor øvelse  Living Word Lutheran Church 

22. mars kl. 19.00 Ungdomskveld Private hjem 

26.mars kl. 17.30 Barnekor øvelse  Living Word Lutheran Church 

9. april kl. 17.30 Barnekor øvelse  Living Word Lutheran Church 

12. april kl. 19.00 Ungdomskveld Private hjem 

23. april kl. 17.30 Barnekor øvelse  Living Word Lutheran Church 

24. april kl. 11 Onsdagsforum Living Word Lutheran Church 

10. mai kl. 19.00 Ungdomskveld Private hjem 

14. mai kl. 17.30 Barnekor øvelse  Living Word Lutheran Church 

NB: Med forbehold om endringer!  

 

Info 
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Golfannonse 

 

 

SJØMANNSKIRKEN INVITERER TIL   

GOLFTURNERING 8. APRIL 2013 

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

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

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

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

 

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

Shotgun Start:                     1:00 PM      

Format:                                 4 Man Scramble 

Gold - sponsor  $1 000 - 4 spillere *              

Silver - sponsor  $500 - 2 spillere *  

  $250 - 1 spiller, bedrift 

  $150 - 1 spiller, privat  

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

 

 

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

fundraising-aktiviteter gjennom året!  

2509 Country Club Drive 

Pearland, TX 77581 

Påmeldingsfrist 28. mars 

Max antall spillere: 132 
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Lokale samarbeidsavtaler 
 

Partnership 
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I Houston finns det over 140 norske bedrifter eller firmaer 

med norske ansatte eller eieforhold. Fra Sjømannskirkens 

verdidokument: ”Vi tror at behovet for tilhørighet er viktig i 

en tid da globaliseringen er økende. Derfor ønsker sjø-

mannskirken å være et kirkelig, kulturelt og sosialt møtested 

for alle nordmenn i utlandet.” (Fra Sjømannskirkens verdi-

dokument.)  

Sjømannskirken har en 24-timers beredskapstelefon i Norge, 

der du alltid får en å snakke med, + 47 95 11 91 81. ”Vi tror at 

landsmenn i utlendighet kjenner på behov for trygghet. Der-

for ønsker Sjømannskirken å være en ressurs i krise og be-

redskapstjeneste, nettverksbygging og relasjonsrådgivning.” 

Ta kontakt med sjømannskirken hvis du trenger hjelp eller 

støtte i små eller store hendelser i livet utenlands.  

Sjømannskirken i Houston har inngått lokale samarbeidsav-

taler med Framo, Kongsberg Maritime, Open IT, BeerenBerg, 

Unitech og National Oilwell Varco. Med en avtalt sum pr år, 

støtter  bedriftene på denne måten sjømannskirkens arbeid i 

Houston. Slike avtaler er en viktig inntektskilde og finnes 

både sentralt i Norge og i London, Singapore og Dubai. Hele 

2/3 av organisasjonens totale utgifter kommer fra innsamlede 

midler. Næringslivet i Houston kan også støtte arbeidet ved å 

annonsere i Texas Nytt, være sponsor på ulike arrangemen-

ter, donere gaver eller ved å delta på Golfturneringen.  

Enhver støtte til Sjømannskirken tas i mot med stor takk!  

Dersom din bedrift vurderer å inngå en lokal avtale er det fint 

om du tar kontakt med sjømannsprest Ingvild Fallegård, 

imf@sjomannskirken.no for å avtale møte.  

Fra Norge tilbyr Sjømannskirken ulike kurs som kan være 

aktuelt for bedrifter i Houston:  

Utreisekurset 1-2-3 - et kurs som bl.a. tar opp utfordringer 

med pendler- og utestasjoneringstilværelsen. 

PIO-kurs "Pårørende - informasjon - omsorg" - et kurs i å 

møte pårørende og etterlatte i en ulykkessituasjon. 

Kurs i medietrening - budskapsformidling i krisesituasjo-

ner.             

www.sjomannskirken.no/kurs                                                  

Lokale samarbeidsavtaler 

Løsninger på sudoku fra nr. 

4-2012 

Vanskelig Sudoku  Utfordrende Sudoku  

Vil du også ha annonse i Texas Nytt? 
Vi har plass til flere annonsører i bladet. For priser og informasjon om størrelser ta kontakt med Sjømannsprest 

Ingvild Fallegård, imf@sjomannskirken.no  

 

Partnership 

Ny Sudoku 
Vanskelig Sudoku 

5 9 4 6 2 3 8 7 1 

7 8 2 9 4 1 6 3 5 

1 6 3 8 5 7 9 2 4 

2 1 7 3 6 9 5 4 8 

3 5 6 4 1 8 7 9 2 

8 4 9 5 7 2 3 1 6 

6 7 5 2 9 4 1 8 3 

9 2 8 1 3 5 4 6 7 

4 3 1 7 8 6 2 5 9 

1 4 7 5 2 6 9 3 8 

3 8 5 1 9 7 4 6 2 

2 9 6 4 8 3 7 1 5 

4 5 1 6 3 2 8 9 7 

6 7 8 9 4 5 3 2 1 

9 2 3 8 7 1 6 5 4 

7 1 9 2 6 8 5 4 3 

5 3 4 7 1 9 2 8 6 

8 6 2 3 5 4 1 7 9 

    3  1   

 2 8      6 

6 4        

   6   9   

      2  7 

   2 8  3 4  

    7 4    

  6   1  8  

7   9     1 
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HiLoad—Innovative Offshore Solutions 

 

Houston Office:                                          

Remora Inc.  

800 Town & Country Blvd. 

Suite 300 

Houston, TX 77024                                

Phone: 281 598 2460   

                                

www.remoratech.com 

Remora is an oil service company, focused on provid-

ing the international market with innovative solutions 

for offshore loading of oil.  

Similar to the remora fish, all HiLoad units are equipped 

with a “suction cup” based attachment system, patented 

by Remora.  

We offer a wide range of solutions  

that include: 

· HiLoad DP: Offshore Loading  

 of Crude Oil 

· HiLoad MV: Detachable Turret  

 Mooring Systems  

· HiLoad APU: Add-on Propulsion  

 Units  



 

Texas Nytt Nr. 1  2013  29  

 

  

Mobile: +1 832 497 7784 

Web: www.glefjell.com 

Blog: http://glefjell.squarespace.com 

Facebook: www.facebook.com/silje.glefjell  

Familie- og barnefotografering 

Norskskolen er et unikt gratis nettbasert undervisningstilbud 

for norske barn bosatt i utlandet. Skolen gir kompletterende 

nettundervisning godkjent av norsk myndigheter.  
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Leading Norwegian modular supplier  

www.rogplan.no 

 

The Norwegian American Chamber of 

Commerce, Inc. 

Southwest (Houston) Chapter 
            

 Norway House Cell: 281-682-4327 

 3410 West Dallas Street Tel: 281-537-6879 

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

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

 

The Norwegian American Chamber of Commerce (NACC) 

offers useful networking services which can help you  

make the most of your business opportunities. 

mailto:anne-brith@nacchouston.org
http://www.nacchouston.org
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  Viktige kontakter i Houston 

Swedish American Chamber of Com-
merce 

Jorunn Asker 

Telefon:  ................................... 713 303 8151 

E-post:  ............. jorunn.a.asker@gmail.com  

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

 

SWEA Houston 

Kontakt: Ulrika Lasson  

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

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

 ......................... sweahouston@hotmail.com 

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

 

The Swedish Club of Houston 

Kontakt: Erich Wolz  

Telefon:  .................................. 713 283 8044 

E-post:  ............ president@swedishclub.org 

Webside: .................... www.swedishclub.org 

 

Nordic Women’s Cultural Club of  

Texas 

Yvonne Carver 

Telefon:  .................................   281 827 3362 

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

 

Scandinavian Club 

Elaine Finstad 

Telefon:  ................................   936 273 5807 

 

NORGE—USA 

Norwegian Society of Texas 

Joanne Ashland ...................... 281 280 8306 

E-post:  .......................... ashla-j@swbell.net 

 

Houston/Galveston - Stavanger 

Sister City Society 

Anne Brith Berge  .................... 281 537 6879 

E-post:  ................................. nacc@net1.net 

 SJØMANNSKIRKEN 

 Kirkerådet 

Formann: Per Bergstøl 

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

 

Onsdagsforum 

Ta kontakt med Sjømannskirken 

Telefon: ................................... 281 998 8366 

E-post: .......... houston@sjomannskirken.no 

 

LUNSJKLUBBER i Katy   

Kjersti Gjuvsland 

E-post ..........kjersti.s.gjuvsland@gmail.com 

Charlotte Sletfjerding  

E-post ...................... cbsletfj@broadpark.no 

Catrine Grytøyr 

E-post ................. catrine.grytoyr@ebnett.no 

Belinda Klovning  

E-post ........................ belinda@klovning.net 

 

Håndarbeidsgruppe i Katy 

Inger Meyer 

E-post .................... inger.meyer@gmail.com 

 

Hjemmeside med nyttige tips: 

www.isrid.com 

 

Norske kvinner i Woodlands 

Anne Sofie Olsen 

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

 

 

Kontakter 

Norway House 

3410 West Dallas Street 

Houston,  TX 77019 

 

Norwegian Consulate General: (Suite 100) 

Telefon: ................................... 713 620 4200  

Fax: ......................................... 713 620 4290  

E-post: ......................... cg.houston@mfa.no 

 

Norwegian American Chamber of           
Commerce: (Suite 200) 

Telefon: ................................... 281 682 4327 

Faks:  ...................................... 281 587 9284 

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

 

Innovation Norway: (Suite 200) 

Telefon: 713 620 4260 

E-post:  .... houston@innovationnorway.no 

Webside: ......... www.innovationnorway.no 

  

INTSOK: 

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

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

 

SKANDINAVIA 

Consulate General of Sweden  

3730 Kirby Drive, Suite 805 

Houston, TX 77098 

Telefon:  .................................... 713 953 1417 

E-post:  ... houston@consulateofsweden.org 

  

Royal Danish Consulate 

4545 Post Oak Place, Suite 105 

Houston, TX 77027 

Telefon:  ................................... 713 622 9018 

E-post:  ........................... rdconsul@aol.com 

 

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