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På en fotballkamp en litt for tidlig lørdag morgen i oktober-

varmen fikk jeg meg en morsom opplevelse. Litt ute i kampen 

spurte en av de andre mødrene til unge håpefulle spillere om 

det stemte at jeg er «from Norway». Jo, sa jeg, det stemmer så 

visst. Hun hadde en venninne som bor i Norge nå, som expat for 

et amerikansk oljeselskap og har midlertidig forlatt Houston for 

et liv i Norge. Vi pratet om det denne venninnen hadde å for-

midle hjem om livet der nord – og tro meg; det var som å lese 

om expat-livet her med omvendte øyne! Facebook-meldingene 

hun viste meg av tre smilende amerikanske unger med høye fjell 

i bakgrunnen og sterke høstfarger som innramming. Status-

oppdateringer om testing av ski, matpakke og om savnet av Tar-

get: «They don’t have Target here!» Og jeg tenker tilbake på 

mine første måneder i Houston, da jeg ikke fant en klesbutikk 

jeg syntes var fin, ikke noen ordentlige sko (alt føltes som plas-

tikk) og kjente på en «jeg-savner-det-og-det-hjemmefra-følelse» 

veldig ofte. (Tro meg; nå finner jeg både sko og klær!) Men det 

morsomste for meg ble oppdateringen om fraværet av drive-

through i Norge. Her skal jeg innrømme, i ærlighetens navn, at 

jeg har smilt mange ganger av disse late amerikanerne som ikke 

går ut av bilen sin for å ta ut eller sette inn penger, kjøpe kaffe, 

hamburger, donuts, medisiner eller hva man nå måtte trenge. 

Amerikanerinnen i Norge sukket over det tungvinte i å måtte ta 

ungene ut av bilen, på med sko og støvler, bare for å gå inn og 

stå i kø på apoteket! Ja, den vinklingen har jeg ikke tenkt på før, 

men det er klart det er tungvint uten drive-through… Og vet du 

hva jeg så ved påsketider da jeg kjørte forbi en kirke her? «Drive

-through-prayers» - den bør jeg vurdere å ta med meg hjem…    

Overskriften jeg skriver, denne siste gang i Texas Nytt, er «Om å 

få nye perspektiver». Det er det som skjer med oss når vi begir 

oss ut i den store verden for en stakket stund. Eller når vi åpner 

opp for nye mennesker i våre liv, nye situasjoner, nye opplevel-

ser. Plutselig ser vi ting på en annen måte. Vi forandres og ut-

vikles i fellesskapet med hverandre. Og er vi åpne for det, er 

denne forandrings-muligheten ikke avgrenset av alder og geo-

grafi.  

I årene jeg har jobbet som sjømannsprest i Houston, har jeg 

reflektert en del over dette med forandring. Selv elsker jeg for-

andring – og jeg har en tendens til å kjede meg hvis noe gjentas 

for mange ganger på nesten akkurat samme måte. Så har jeg 

lært at slik er det ikke for alle. Forandring betyr at noe blir an-

nerledes, og det kan fort skape utrygghet og usikkerhet.  

Som leder av sjømannskirken her har jeg stått i noen endrings-

prosesser. Det har jeg lært mye av. Så mye at jeg nå vil ha litt 

faglig teori på det og setter meg derfor på skolebenken i faget 

organisasjonspsykologi. For er det mulig for en leder å gjen-

nomføre nødvendige endringsprosesser uten at det skapes usik-

kerhet og frykt? Hvordan kunne jeg formidlet trygghet til de 

som trengte det, tidligere og tydeligere i prosessen med å utvide 

sjømannskirkens arbeid til Katy? Litt for sent gikk det opp for 

Om å få nye perspektiver  

 
Tanker i 

tiden 

Skrevet av: Ingvild Fallegård 

meg at det at vi beveget arbei-

det ut, satte i gang følelser og 

tanker om at «nå flytter de 

sikkert hele kjerka!»  

Sjømannskirken må aldri snu 

bladet fra år til år og gjøre det samme som i fjor. For året i år er 

ikke likt året i fjor, og året i år er ikke likt året for 10, 20 og 30 år 

siden. Oppdraget er det samme: «Å være et hjem langt hjemme-

fra for nordmenn i Houston», men nordmenn i Houston i dag er 

annerledes enn nordmenn i Houston var. De bor andre steder, 

har en annen økonomi, har andre behov og har behov for sjø-

mannskirken på en annen måte. Det har vært spennende å ar-

beide i stab, kirkeråd og styre, med hva og hvordan sjømanns-

kirken i dag skal være for å oppfylle kirkens mål.   

Jeg har fått mange takker den siste tiden. Folk er takknemlige 

for sjømannskirken i Houston. Og det er det stor grunn til å 

være! En ting er det daglige arbeidet, aktiviteter og program. En 

annen ting er at kirken er her når den trengs som mest og at det 

skjer en forbønn fra sjømannskirken i Houston. De fleste mor-

gener samles vi som jobber her, noen ganger med frivillige også, 

og vi ber for folk som bor her i byen. Noen er syke, noen sørger, 

noen syns flyttingen er vanskelig, noen sliter med å finne ven-

ner. Vit at her er det noen som ber for det. Og ta gjerne kontakt 

og kom med konkrete ting du ønsker det skal bes om.  

Vi leser også et stykke hver morgen. I dag var det disse ordene 

som stod på trykk, fra Eivind Skeies bok «Vann av klippen»: 

Det som hendte før 

Noen av oss har lett for å tenke på det som hendte før, enten 

det er ondt eller godt. Vi klarer ikke å gå helt og fullt inn i da-

gen og øyeblikket. «Tenk ikke på det som hendte før, akt ikke 

på det som en gang var!» sier Gud gjennom profeten Jesaja. 

«Nå skaper jeg noe nytt». Vi skal få lov til å hvile i dette løftet 

fra Gud. Den onde fortid er forbi. Skylden er tatt bort. Den skal 

ikke plage oss lenger. Vi skal heller ikke være henvist til å leve 

på gamle, gode minner. Vår vei med Gud går mot fremtiden. 

Gleden ligger foran. Jesus vil fornye livsmotet vårt. Han 

«legger vei i ødemarken og stier i ørkenen.» La oss være nys-

gjerrige på dagen og morgendagen! Gud skaper noe godt for 

den som tror og venter. 

For meg var dette en fin oppsummering. Det som ligger bak, 

ligger bak oss. Det som ligger foran oss er det vi kan være med å 

lage gode hverdager ut av.  

Så vil jeg takke! Takke alle som har åpnet dørene til sitt liv for 

meg og min prestetjeneste eller meg og min familie i tiden vi har 

bodd her i Houston. Jeg reiser hjem rikere enn da jeg kom hit. 

Rikere på erfaringer, rikere på relasjoner og rikere på opplevel-

ser.  

TAKK!  
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Kirkens adresse: 
The Norwegian Seamen's Church of Houston 

4309 Young Street,  
Pasadena, Texas 77504, USA 

 

Telefon: 281-998-8366 
Telefax: 281-998-0345 

Norsk IP-telefon: 53 50 99 44 
 

e-post:  
houston@sjomannskirken.no 

 

Hjemmeside:  
www.sjomannskirken.no/houston 

Veibeskrivelse til Sjømannskirken:  

Fra I - 45 Southbound:  
Exit Edgebrook (Exit # 35) - ta til venstre under I-45 
Kjør på Edgebrook ca 3 miles (denne går over til å hete Fairmont)  
Ta til høyre inn på Young Street og kjør ca ¼ mile til du ser skiltet til 
kirken på venstre side.  Adressen er 4309 Young Street. 
Fra George Bush Int. airport tar det omlag 45 min. med bil til kirken.    

 

Åpningstider:  
Ons, tor og fre:  12-16 

Lør og søn: 10-16 

Man, Tirs: Stengt. 

Sjøfolk og andre:  

Ring gjerne dersom du vil komme  

utenom åpningstidene! 

Velkommen! 

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

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

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

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

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

og kommer ut med fire nummer per år. 

Texas Nytt sendes gratis til alle norske husstander og bedrifter i 

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

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

(ca. $25 per år).  

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

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

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

forhåndsbetalt til vår norske bankkonto, eller ved å sende en 

sjekk til kirken. Husk å merke betalingen ’Abonnement Texas 

Nytt 2013’. 

Bankkonto i Norge:  Sparebanken Pluss: 

 3000.19.93840 

Neste nummer trykkes i februar 2014. 

Kontakt kirken for annonsepriser mm. 

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

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

Houston.  

Våre medarbeidere ved Sjømannskirken i Houston: 

Ansvarlig redaktør: Ingvild H. Mydske Fallegård 

I d
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 n

u
m
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e

r
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Redaksjonskomité for Texas Nytt: 

Ingvild Mydske  Fallegård, Kate Hellesmark, Reidun Sollie  og  

Terje  Odden. 

Redaktør for dette nummer: Terje Odden  

 

Forside: Foto Silje Glefjell 

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

Sylvia Toppe 
Vikar 
Telefon: +1 281 998 8366  
 

Berge Toppe 
Vikar  
Telefon: +1 281 998 8366 
 



 

4   Texas Nytt Nr. 4  2013 

Skrevet av: Kristoffer Hellesmark  

Come Thou Fount of Every Blessing  

Min salme 

Siden vi befinner oss i hjertet av det amerikanske bibelbeltet, 

fant jeg det passende å velge en amerikansk salme for denne 

utgaven av Texas Nytt. En av amerikanernes store bragder var å 

popularisere kristendom ved å gjøre den mer tilgjengelig for 

folkemassene som ikke nødvendigvis var utdannet innenfor 

teologi, men som fortsatt ønsket å delta i guds lovprisning. En 

av disse individene var forfatteren av denne teksten, Robert 

Robinson, som ikke var særlig religiøs, før han tilfeldigvis hørte 

en preken av den populistiske religiøse lederen George Whit-

field. Robinson dedikerte fort livet sitt til tjeneste for Gud og 

salmen var skrevet som hans egen spirituelle historie om hans 

reise om å forfølge glede, bare for å finne det i hans glede over 

Gud.   

— “Prone to wander, Lord, I feel it,” and the glorious testimony, 

“O to grace how great a debtor daily I’m constrained to be!” 

Jeg liker spesielt denne salmen fordi den inneholder noe helt 

essensielt ved den amerikanske folkesjelen om å formidle glede 

i alt de ser som viktig. Salmen er veldig lett å forstå og kjenne 

seg selv igjen i. Det er akkurat derfor denne salmen treffer både 

meg og den amerikanske folkesjelen så godt, og det er nettopp 

derfor jeg har valgt denne salmen.  

Come Thou Fount of Every Blessing 

By: Robert Robinson (1757) 

 1. Come, Thou Fount of every blessing, 

Tune my heart to sing Thy grace; 

Streams of mercy, never ceasing, 

Call for songs of loudest praise. 

Teach me some melodious sonnet, 

Sung by flaming tongues above. 

Praise the mount, I’m fixed upon it, 

Mount of Thy redeeming love. 

 

2. Sorrowing I shall be in spirit, 

Till released from flesh and sin, 

Yet from what I do inherit, 

Here Thy praises I'll begin; 

Here I raise my Ebenezer; 

Here by Thy great help I’ve come; 

And I hope, by Thy good pleasure, 

Safely to arrive at home. 

 

3. Jesus sought me when a stranger, 

Wandering from the fold of God; 

He, to rescue me from danger, 

Interposed His precious blood; 

How His kindness yet pursues me 

Mortal tongue can never tell, 

Clothed in flesh, till death shall loose me 

I cannot proclaim it well. 

 

4. O to grace how great a debtor 

Daily I’m constrained to be! 

Let Thy goodness, like a fetter, 

Bind my wandering heart to Thee. 

Prone to wander, Lord, I feel it, 

Prone to leave the God I love; 

Here’s my heart, O take and seal it, 

Seal it for Thy courts above. 

 

5. O that day when freed from sinning, 

I shall see Thy lovely face; 

Clothèd then in blood washed linen 

How I’ll sing Thy sovereign grace; 

Come, my Lord, no longer tarry, 

Take my ransomed soul away; 

Send thine angels now to carry 

Me to realms of endless day. 

Kristoffer Hellesmark flyttet til Houston for 8 1/2 år siden 

sammen med sine foreldre og tre brødre. Kristoffer er nå 21 år 

gammel, og studerer statsvitenskap ved UT-San Antonio. Han 

blir ferdig med sin fireårige bachelorgrad i desember 2013, og 

etterpå venter masterstudier.  
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I kjøkkenskapet på sjø-

mannskirken fann eg eit hef-

te som heiter ”Syklubbens 

Texas-oppskrifter”. Der har 

norske og svenske kvinner 

samla sine beste oppskrifter og delt dei med kvarandre slik at 

det til slutt vart eit hefte fullt av deilige oppskrifter. Dette heftet 

er frå 2004. Kanskje vi skulle prøvd på noko liknande no, ti år 

etter? No er det mange nye menneske her og mange nye opp-

skrifter. Men nokre oppskrifter blir vi aldri lei, og rettane blir 

laga om att og om att. Ei av oppskriftene eg fann i dette heftet 

og som har blitt laga mange gongar er ”Tacosuppe”.  

Tacosuppa er ei fantastisk deilig suppe / gryte med skikkeleg 

smak av Texas. Den er utruleg enkel å lage og flott å servere til 

mange. Du kan lage 

den i god tid på føre-

hand og den er heilt 

super å fryse. Du kan 

sjølv velge om du vil 

bruke kjøttdeig som i 

oppskrifta eller skik-

keleg kjøt. Eg brukar 

ofte ferdig Beef Brisket, 

som er eit fantastisk 

mørt og godt kjøt. 

Eg pleier og å surre litt løk i gryta før eg har oppi dei andre ing-

rediensene. Det vel du sjølv om du vil gjere. 

TACOSUPPE 

2 kopper vatn (kan reduseres) 

1 pose Taco krydder 

1 pose Ranch dressing 

1 boks ”Rotel” tomater 

1 boks “stewed” eller “diced” tomater 

1 boks “cremestyle” mais 

1 boks vanlig mais 

1 boks Pinto beans 

1 boks Kidney beans 

1 boks Ranch style Beans 

1 kg kjøttdeig 

 

Steik opp kjøttdeigen. 

Bland alt saman i gryta. 

La det koke i 45 min. 

Serveres med raspa ost, rømme, chips, hakka koriander og ev. 

brød.  

 

Når vi først er i gang med Tex-Mex mat vil eg og dele ei opp-

skrift på ein fantastisk dip som Ingrid på kontoret på Sjømanns-

kirken pleier å lage. 

 

7-LAYER DIP er navnet på denne forretten fordi den har sju 

lag med ingredienser. 

Bean dip  eller refried beans 

Guacamole 

Rømme 

Picante, salsa, pico de gallo eller hakka tomater 

Finraspa cheddar ost 

Svarte oliven 

Koriander 

 

Alle ingrediensene legges lagvis på eit fat eller ei skål. Serveres 

med tynne tortilla chips, gjerne “scoop” fasong. 

Yummi! 

 

Tacosuppe –  
7-Layer dip 

 Fra  

Sjømanns-

kirkens 

kjøkken 

 

Skrevet av: Karianne Angelskår 
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Kulturtilbudet i Houston og omegn er enormt og dess mer vi 

leter, dess mer finner vi og dess mer har vi lyst til å utforske 

tilbudene. Houston Theater District har ni utøvende kunstor-

ganisasjoner, en 12.000 m2  stor underholdningsarena (Bayou 

Place) i tillegg til kinoer, restauranter og parker. Som en av 

fem byer i USA med profesjonell opera, symfoniorkester, bal-

lett og teater fins det noe for enhver smak. Alle disse i tillegg til 

flere mindre organisasjoner tilbyr sin underholdning  i Jones 

Hall, Wortham Theater Center, Alley Theatre og Hobby Center 

for the Performing Arts, alle sentralt plassert i Theater Dist-

rict. I Woodlands holder den berømte Cynthia Woods Pavil-

jongen til som kanskje er mest kjent for sine 80-talls konserter. 

For sportsinteresserte har Houston de profesjonelle lagene 

Dynamo, Rockets, Texans, Aeros og Astros, der man kan få 

utløp for fotballinteressen vi gjerne har med oss fra Norge. I 

tillegg kan man lære litt om de største sportsgrenene her som 

amerikansk fotball, basket og baseball. Mange kulturtilbud 

både sentralt og utenfor bykjernen, vi har tatt for oss de størs-

te og mest kjente for å gi dere en liten oversikt over mangfoldet 

i litt av det kulturbyen Houston har å tilby.  

THEATER DISTRICT 

The Houston Symphony har eksistert siden sin spede start i 

1913, men har hatt sin største oppgang 

etter at de flyttet inn i Jones Hall i 1966. 

Symfoniorkesteret er i dag et av de mest 

anerkjente i verden. Hvert år har de ca. 170 

konserter for et publikum på mer enn 

350.000. I tillegg til Jones Hall holder de 

konserter på bl.a. Cynthia Woods Mitchell 

Pavilion og Miller Outdoor Theater. Hvert 

år før jul har de en populær julekonsert på 

Woods Pavilion der de også har laget kuns-

tig snø som store og små kan leke i, masse 

aktiviteter i tillegg til en konsert som ga-

rantert får opp julestemningen. På Jones 

Hall har de julekonserter for hele familien med populære kon-

serter som Very Merry Pops og How the Grinch Stole Xmas. Før 

jul setter de også opp Handel´s Messiah. De mer klassiske kon-

sertene har også en gratis informasjon- og diskusjonsgruppe 45 

minutter før konserten. 

På Miller Outdoor Theater har symfonien hver sommer gra-

tiskonserter. De opptrer også i Sugar Land Baptist Church med 

tre ulike konserter i året. 

Man må være over seks år for å komme inn på de klassiske kon-

sertene, men på de populære familiekonsertene kan man ta med 

hele familien, barn under ett år er gratis.   

2013/14-sesongen er symfoniens offisielle 100-årsmarkering, 

med kjente navn som Chris Botti, Joshua Bell og John Adams, 

og  konserter  av Tchaikovsky, Beethoven, Mendelssohn, Rach-

Kulturtilbud i Houston 

 

Hovedsak 
Skrevet av: Reidun Sollie 

maninoff og Mozart. Andre populære konserter man kan se 

fram til er bla. HD forestillingen The Planets and The Earth og 

western forestillingen Wild, Wild West i samarbeid med skue-

spillere fra Theater under the Star. For de med prinsesseinteres-

ser vil de sette opp Belle of the Ball med musikk fra bl.a. Beauty 

and the Beast. Symfonien har noe for enhver smak og årets se-

song har de kalt noe så passende som: “that was the most ridi-

culously amazing performance I´ve ever seen – season”.  

Houston Ballet er den femte største balletten i USA og er av 

New York Times kalt “one of the nation´s best ballet compa-

nies”. De 51 danserne har mer enn 75 forestillinger hvert år. I 

Houston er de nok mest kjent for sin årlige Nøtteknekker-

forestilling. Nøtteknekkeren har premiere 29. november i 

Brown Theater i Wortham Center og går helt fram til 29. De-

sember. Mange har gjort det til en tradisjon å se Nøtteknekke-

ren hvert år før jul, for som de sier på balletten; ”It just 

wouldn´t be the holidays without the Nutcracker.”   

I løpet av 2013/14-sesongen setter de bl.a. opp populære Svane-

sjøen og Aladdin. Houston Ballet holder til i Wortham Theater 

Center. 

Alley Theatre har et varierende repertoar av moderne og klas-

siske teaterstykker. Med to sce-

ner; Neuhaus Stage - 310 sitte-

plasser og Hubbard Stage med 

824 plasser, setter de opp 11 

produksjoner hvert år. Hvert år 

før jul har Alley Theatre de siste 

årene satt opp A Christmas 

Carol og The Santaland Diaries, 

en klassiker og et kritikerrost stykke Alley Theatre virkelig kan 

være fornøyde med. Av andre teaterstykker Alley Theatre setter 

opp i løpet av 2013-14 sesongen kan nevnes ”Other Desert Ci-

ties”, et nytt stykke som har blitt nominert til Pulitzer-prisen, 

”Freud´s Last Session”, et humoristisk stykke der Freud og bar-

nebokforfatter C.S Lewis diskuterer Guds eksistens, kjærlighet, 

sex og meningen med livet. I løpet av våren kommer også tre 

andre komedier som er ment for et mer voksent publikum. Av-

slutningen for årets sesong er ”The Hollow”, et klassisk Agatha 

Cristie mordmysterium.  
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Theatre Under The Star (TUTS) er en av de største produ-

sentene av musikalsk teater i USA. Som sin juleforestilling set-

ter de opp Elf i år, en populær musikal som har gått for fulle hus 

på Broadway i to sesonger. Ellers denne sesongen kommer po-

pulære We Will Rock You, The Wizard of Oz, Evita og The Little 

Mermaid. Andre populære arrangementer er Breakfast with 

Santa, der man bl.a. spiser frokost med Santa i Downtown 

Aquarium før forestillingen, og Celebrity Mystery Dinner Thea-

ter der man kan være med på en helg fylt av mysterier. 

Broadway in Houston presenterer Broadwayshow som van-

ligvis går på Broadway og London West End. 2013/14 sesongen 

viser bl.a. The Ghost, American Idiot og Warhorse. De viser alle 

sine show på Hobby Center. 

Da Camera of Houston har et bredt spekter av internasjona-

le musikere innen klassisk musikk, jazz og kammermusikk, med 

hovedfokus på små ensembler og soloartister. De har opptrede-

ner på Hobby Center, Wortham Theater og flere museer, noen 

av konsertene er gratis. 

 Society for the Performing Arts har i over 40 år presentert 

store orkestre, dansegrupper og soloartister som turnerer ver-

den rundt. De har alt fra ballett, dansere, ukuleleorkester, ABBA 

konsert, Elvis, akrobater og mye, mye mer. De har sine forestil-

linger i Jones Hall og Wortham Theater. 

I tillegg til de som holder til i Theater District, finnes det et utall 

av andre underholdningssteder: 

Miller Outdoor Theatre har gratis forestillinger 8 måneder i 

løpet av året, med start på sesongen i april. De har profesjonelle 

oppsetninger i alt fra symfonien, teater, musikaler til jazz, et-

nisk musikk, danseoppsetninger og filmer. På dagtid har de 

gjerne underholdning som passer for mindre barn. Teateret 

ligger sentralt plassert ved siden av Houston Zoo i Herman 

Park. Deler av området har stoler og er under tak, men man kan 

også ta med egne stoler eller pledd og sitte på gresset mens man 

nyter medbrakt mat og drikke under forestillingen. De har 1705 

sitteplasser, i tillegg er det plass til ca. 4.500 på gressplenen.  

Selv om det er gratis inngang på alle forestillinger, kan det noen 

ganger lønne seg å være tidlig ute dersom man ønsker gode sit-

teplasser under taket. Billettene er tilgjengelig mellom 10:30 og 

13:00 på forestillingsdagen og en time før forestillingen starter. 

Stages Repertory Theatre satser på nye produksjoner, har 

lokalt ansatte, litt rimeligere priser, og har teaterstykker for 

voksne og barn.  

Main Street Theater har mange fine teaterstykker for barn, 

bl.a. Pippi Longstocking, James and the Giant Peach og A Year 

with Frog and Tod. 

Interactive Theater Company er et mindre teater der publi-

kum er aktivt med under teaterstykkene som er tilrettelagt for 

barn. Man kan bestille bursdagsfeiring og noen ganger har de 

teaterframvisning andre steder som på Miller Outdoor Theater 

og i Houston Zoo. 

A.D. Players er et av de største teatrene og setter opp flere 

familievennlige forestillinger, tilbyr teaterkurs og summer camp 

for barn 5-18 år. 

For å unngå å gå glipp av konserter, teater eller andre evene-

menter man interesserer seg for, er det mange av de som tilbyr 

sesongbilletter, man kan melde seg på for å få newsletters og få 

tilbud om å kjøpe billetter før de blir lagt ut for salg for allmenn-

heten. 

Enkeltbilletter får man enklest kjøpt via de enkelte teaters 

hjemmesider eller ticketmaster.com. Det finnes flere nettsteder 

som videreselger allerede kjøpte billetter, de har gjerne et på-

slag i prisen som kan koste dyrt, det er mange svartebørsselgere 

både på nettet og gatene utenfor de mest populære arrangemen-

tene.  

Mange av disse teatrene har flere tilbud til barn og unge som 

ønsker å prøve seg som skuespillere. Noen setter opp kurs og 

camper man kan melde seg på i tillegg til undervisningstilbud 

privat og via skoler. Alley Theater har bl.a. lørdagskurs og som-

merleir for yngre barn og de setter opp teaterstykker der ten-

åringene kan være med.  

Det finnes mange flere lokale teater rundt omkring i tillegg til 

skoleteater på både junior- og high school. Mange av disse set-

ter gjerne opp to forestillinger i løpet av året, mange av dem har 

høy kvalitet og er absolutt verdt å få med seg. Ta med deg fami-

lien, prøv noen av de mange tilbudene som finnes, du blir ga-

rantert positivt overrasket. 

Nyttige nettsteder: 

Visithouston.com 

Houstonsymphony.org 

Artshound.com 

Visithoustontexas.com 
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Kulturtilbud i Houston 
HOUSTON ROCKETS  

Høyt henger de og røde er de. Ja, det er ikke epler eller moreller 

vi snakker om, men Houstons egne basketball-helter. Disse rød-

kledde gutta med armene fulle av tatoveringer og med gjennom-

snittshøyde på over 2 meter. Houston Rockets er stjernene i 

byen, og de har lagt noen knallgode sesonger bak seg de siste 

årene. Med svulmende biceps tryller de frem skudd som tar pus-

ten fra den vanlige mann i gata som naturlig nok har problemer 

med å treffe en kurv i den høyden i det hele tatt. De dribler og 

vender om som om det var den mest naturlige ting i verden, og 

det kan se ut som om ballen er limt til hendene deres. Vi nord-

menn er jo født med ski på beina, det er vi alle enige om. Men 

disse gutta her er altså født med basketball i hånda.  

Sesongen starter for alvor 28.oktober og deretter går det slag i 

slag helt frem til slutten av mars. De spiller opptil 3 kamper 

hver uke – hjemme og borte. Og trekker fulle hus på hver eneste 

kamp i ærverdige Toyota senter i downtown som kan ta 18.000 

publikummere. 

Om du ennå ikke har fått med deg en basketball-kamp, kan jeg 

anbefale på det varmeste å kjøpe en billett, for dette er idrett av 

ypperste kvalitet.  

Billett kjøpes flere steder, men på den offisielle hjemmesiden til 

Houston Rockets – www.nba.com kan man velge mellom flere 

planløsninger – så som bare lørdagskamper. For rundt USD 

200 ser man 7 kamper fordelt på forskjellige datoer både på 

denne siden av året og inn i det nye.  

Ja, jeg har skaffet meg denne billetten. Skal du? 

 

HOUSTON DYNAMO  

Fotball for oss nordmenn er den fotballen der 22 mann løper 

etter den samme lærkula på grønt gress og der jublende fans tar 

Noen av gjestene under fjorårets OTC-middag 

 

Hovedsak 
Skrevet av: Kate Hellesmark 

del i dette 

nervepirren-

de dramaet 

som avgjøres 

i løpet av 90 

m i n u t t e r 

fordelt på to 

omganger. 

Houston Dy-

namo er et 

lag som kan 

vise til gode 

resultater gjennom mange år og på deres hjemmearena – BBVA 

Compass Stadium - er det sjelden mange ledige seter å finne.  

Sesongen starter opp i midten av februar og avsluttes i slutten 

av oktober. I løpet av denne sesongen kan du få med deg mange 

godbiter om du er frelst på fotball. Undertegnede husker veldig 

godt da selveste David Beckham entret banen for sitt lag L.A. 

Galaxy for en del år siden. Jeg vet nesten ikke om jeg var tro 

mot mine egne Dynamo-gutter denne fotballdagen. Men når det 

gjelder selveste Beckham kan alt skje med oss. 

Statoil er lagets hovedsponsor, så en liten bit av Norge får vi vel 

si at Houston Dynamo er.  

Det drives også akademi for alle aldersgrupper der, så om du 

har en kommende stjerne i huset, er dette stedet for den som tar 

fotball til et høyere nivå enn bare løkkefotball. 

Om du velger å ta turen en lørdags ettermiddag, så er mitt råd å 

ikle seg noe av fargen 

oransje. Dette er far-

gen for Houstons fot-

ballsparkende legger 

og det er et fargespra-

kende skue på tribune-

ne med bannere og 

flagg og klær. Alt har 

oransje farge. 
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HOUSTON TEXANS 

Det finnes ingen 

større. Verken 

på land eller til 

vanns. Eller i 

størrelse. Ame-

rikansk fotball 

har en nasjonal 

status som ing-

en kan ta fra 

dem og når Su-

per Bowl spilles 

denne ene gang-

en i året, står 

nærmest hele USA stille. Dette er stort, også for resten av ver-

den.  

For amerikanerne elsker denne sporten som på mange måter 

kan se ut som om poenget er å bruke mest mulig rå makt for å 

nedlegge sin motspiller. Men det er nok litt mer nyansert og 

sofistikert enn som så. Her er det snedig strategi og klokskap 

som sammen med rå 

styrke skal sende 

den litt rare og ovale 

ballen sakte men 

sikkert fremover på 

banen. Slik at man 

til slutt kan få en 

touch down og vikti-

ge poeng.  

Jeg er mektig impo-

nert over dette sce-

narioet der disse 

m u s k e l m e n n e n e 

oppfører seg som de reneste okser der ute på banen. Og samti-

dig ser du spretne og lynkjappe løpere som løper sikk sakk mel-

lom alle de falne troppene for å levere varen og ballen over mål-

streken.  

Kampene spilles på Reliant Stadium og denne arenaen tar imot 

70.000 tilskuere. Sesongen starter i september og avsluttes i 

desember.  Så er du på jakt etter liv og røre fra 70.000 tilskuere, 

fart og spenning, is-

pedd rå muskelkraft, 

er dette plassen for 

deg å tilbringe lørda-

gen eller søndagen. 

Billetter fås kjøpt 

mange plasser, men 

søk litt frem da det 

kan variere litt med 

priser. Og husk cash om du skal parkere. Ellers må du vende om 

og snu på jakt etter en ATM maskin. 

Det har nemlig jeg gjort og det gjør jeg ikke igjen! Gooo Tex-

ans!!!!   

Så løp og kjøp billett eller sesongkort om du vet at du blir bitt av 

fotball-basillen. Kampene kan selvfølgelig også sees på tv, men 

jeg kan forsikre dere om at disse veltrente gutta gjør seg best 

live. Så får de som vil kose seg med pauseinnslagene der Cheer-

leaders også gjør en imponerende innsats. Bare så det er sagt. 

 

   HOUSTON ASTROS 

Jeg kan like gjerne innrømme at jeg ennå ikke har fått anled-

ning til å se en baseballkamp live. Og spillereglene kan jeg heller 

ikke på ordentlig. Men jeg forstår at baseball står meget sterkt 

blant amerikanerne, og de lever seg inn i denne verdenen som 

for oss nordmenn er viden kjent, men kun til husbruk.  

Houston Astros er byens eget lag og hjemmekampene spiller på 

Minute Maid Park i downtown.  

På samme måte som Dynamo, har også Astros sitt eget akademi 

for unge spillere som ønsker å drive idretten litt lenger enn 

gjennomsnittet. Og det er et positivt innslag for all rekruttering. 

Sesongen varer fra april til september og det spilles flere kam-

per hver uke. Billetter kan kjøpes på deres hjemmeside –www. 

houston.astros.mlb, eller man kan bruke andre medier som 

Ticketmaster og StubHub. Det er mange veier til Rom, og det å 

skaffe seg billett skal nok ikke være den største utfordringen. 

Det ser jo gøy ut 

da – jakten på 

denne lille ballen 

som spiller en så 

sentral rolle i den-

ne idretten. Menn 

som løper fra 

”base” til ”base” 

med kun det for-

mål for øyet å ikke 

bli truffet av ballen. Men Catcher og Pitcher går trill rundt for 

meg til tider, så det er nok på tide å oppskolere meg litt på em-

net! 
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Kulturtilbud i Houston 

The Houston 

Grand Opera ble 

stiftet i 1955, som en 

liten regional opera, 

og i den første se-

songen oppførte de 

to operaer med en 

forestilling hver. 

Mye har skjedd på 

de nesten 60 årene 

som har gått, og i 

inneværende sesong 

er det hele sju opp-

setninger på pro-

grammet. To er alle-

rede unnagjort; Aida 

og Die Fledermaus, og operaen har 

nå tatt pause og overlatt scenen til 

balletten og Nøtteknekkeren. 

Houston Grand Opera (HGO) holder 

til i Wortham Theater Center, og de 

deler hus med Houston Ballett 

(omtalt på foregående sider). Dette 

senteret ble åpnet i 1987, og til tross 

for økonomisk nedgang i Houston på 

denne tida, greide de å samle inn nok 

penger til å få bygget dette impone-

rende byggverket. The Wortham 

Theater Center har to saler med til 

sammen 3.300 seter, og som regel er 

den største salen fullsatt når operaen 

har sine oppsetninger. Operaen i 

Houston har blitt anerkjent og har 

internasjonal standard, og særlig 

operakoret har høstet mange lovord. 

Få operaer kan skilte med et profesjo-

nelt kor på dette nivået, noe vi særlig 

fikk glede av under høstens oppset-

ning av Aida. Til våren kan de friste med flere kjente stykker 

som Rigoletto, A Little Night Music, Das Rheingold, og som 

finale selveste Carmen av George Bizet. HGO har hatt 47 ver-

denspremierer og seks amerikanske nyoppsetninger siden 1973, 

så de er ikke redd for å satse på nye ting i tillegg til det tradisjo-

nelle. HGO har mottatt en Tony Award, to Grammy Awards og 

to Emmy Awards, det eneste operahuset i verden som har vun-

net alle tre prisene. New York Times har kalt operaen i Houston 

for "the jewel in the 

cultural crown”. 

Billetter til HGO 

koster fra $30 til 

$300, avhengig av 

oppsetning og spille-

dag. Mange har fun-

net ut at det lønner 

seg å kjøpe sesong-

billetter; da sparer 

du opptil 60% på 

billettprisen og er 

sikret samme sete 

hver gang.  

For mer informa-

sjon, gå til http://

www.hgo.org. 

 

 
Fra høstens oppsetning av Aida. 

 

Hovedsak 
Skrevet av: Terje Odden 
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som leverer populære sanger med en innlevelse og utstråling 

som gjerne beveger publikum til tårer. For de som fremdeles 

liker 80-talls musikk er det bare å bestille billetter til Journey & 

Steve Miller Band som selv kaller denne turneen: ”not  to be 

missed trifecta of the best of soul, greatest hits and arena rock”, 

det tredje bandet i trifectaen fra San Francisco er Tower of Po-

wer.  

Anlegget har gode parkeringsmuligheter. Det kan forhåndskjø-

pes parkeringsbilletter om ønskelig til parkeringshuset, eller en 

kan benytte seg av gratis par-

keringer i området rundt The 

Pavilion. I tillegg har anlegget 

gode toalettfasiliteter, da med 

tanke på antall og renhet. Det 

er flere innganger til selve arenaen, servering av mat og drikke 

er fordelt over hele anlegget. 

Selv har undertegnede vært på flere konserter i løpet av de åre-

ne jeg har bodd her i The Woodlands, og håper det blir mange 

flere. Det oppleves aldri som overfylt med lange køer eller treng-

sel. Jeg har sittet både under tak på reserverte seter og på gress-

plenen på lånte stoler. 

Ønsker man en middag før konserten er det flere restauranter å 

velge mellom, fra det enkle til det mer eksklusive. Både på Mar-

ket Street, langs The Waterway eller ved The Woodlands Mall. 

Selv kan jeg anbefale Gooses Acre Bistro and Irish Pub som lig-

ger langs Waterwayen, og i gåavstand til The Pavilion. 

For mer informasjon gå til:  http://www.woodlandscenter.org/

welcome.html. 

The Cynthia Woods Mitchell Pavilion, også kalt The 

W o o d l a n d s 

Pavilion, eller 

bare The Pa-

vilion, ligger i 

The Wood-

lands, ca. 45 

minutter nord 

for Houston 

og er et uten-

dørs amfitea-

ter. 

The Pavilion 

ble bygget i 

1990 og har i årenes løp blitt utvidet, sist i 2008, etter at orka-

nen Ike gjorde store skader. I dag har The Pavilion kapasitet til 

ca. 16.500 konsertglade gjester. Av disse er ca. 6.400 reserverte 

seter under tak, mens de øvrige er på gressplenen bak de reser-

verte setene. Hvis en velger å kjøpe billetter til gressplenen, kan 

en gjerne ta med et teppe å sitte på, eller man kan leie en cam-

pingstol for $6.00. 

The Woodlands Pavilion har teaterforestillinger i tillegg til kon-

serter innenfor rock, klassisk, jazz, country, moderne opera og 

ballett. The Houston Symphony, Houston Ballet og Houston 

Grand Opera viser også fram noen av sine oppsetninger her, da 

er det gjerne gratis inngang for de som vil sitte på gressplenen. 

The Pavilion tilbyr underholdning for store og små med familie-

vennlige forestillinger som The Childrens Festival som foregår 

en hel helg i november hvert år. 12. desember i år kan man se 

familieforestil-

lingen Holly Jolly 

Symphony Spec-

tacular med be-

søk av nissefar, 

amerikanernes 

Frosty, man kan 

leke i kunstig snø 

og flere andre 

aktiviteter et par 

timer før selve 

konserten begyn-

ner. De har ikke 

offentliggjort så 

mange konserter 

framover enda, 

men til våren 

kommer bl.a. 

Arcade Fire, et 

prisbelønnet ka-

nadisk rockeband 

og Il Divo med 

sine fire kjekke 

operasangerne 

Skrevet av: Lise Tresp 
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Åpningstider: 

Dager med forestilling: 

Mandag: 11 AM—2 PM 

Tirsdag-Fredag: 11 AM—9 PM 

Lørdag-Søndag: 12 PM—9 PM 

Dager uten forestilling: 

Mandag-Tirsdag: 11 AM—2 PM 

Onsdag-Fredag: 11 AM—9 PM 

Lørdag: 5 PM—9 PM 

Søndag: Stengt 

Artista har samme eier som blant annet Churrascos og Ameri-

cas, og holder minst like høy kvalitet. Litt overraskende å finne 

en restaurant med hvite duker inne i en teaterbygning, men ikke 

la det skremme deg! De serverer en del av de samme rettene 

som på Churrascos, men har også andre spennende valg. Er alle 

kelnere like hyggelige, kunnskapsrike og effektive som det vi 

opplevde ved vårt forrige besøk, har du virkelig noe å se fram 

til! I øvre prisleie, men vel verdt prisen. Bordbestilling anbefa-

les. 

Theater District  

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. 

Siden hovedsaken i dette nummeret er kulturtilbudet i Houston, 

har vi valgt å inkludere fire restauranter denne gangen. Felles 

for dem er at de ligger i gangavstand fra mange av scenene 

downtown: Jones Hall, Alley Theater, Wortham Theater Center, 

The Hobby Center og Verizon Theater for å nevne noen. De re-

presenterer et lite utvalg av spisesteder som er spesielt rettet 

mot teaterpublikum; de åpner tidlig og sørger for at du er mett 

og klar i god tid før forestillingen begynner.  

Vi starter med 

 

The Blue Fish 

550 Texas St., Houston TX 77002 

Phone: 713. 225. 3474 

Åpningstider: 

Mandag-fredag: 11am — 2pm og 5pm -  10 pm 

Lørdag-søndag: 12pm—10 pm 

Japansk sushi-restaurant, men de har også varmretter og for-

skjellige småretter i tillegg til sushi og sashimi. Prismessig ligger 

den midt på treet, men alt jeg har prøvd på menyen har vært 

utmerket. Bordbestilling er mulig men det har ikke vært nød-

vendig de gangene jeg har vært der før en forestilling. 

 

Artista 

Artista is located at the Hobby Center for the Performing Arts 

800 Bagby Street, Suite 400 

Houston TX 77002 

Phone: 713-278-4782 
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Padthai Thai Restaurant 

401 Louisiana St, #102 

Houston, TX 77002 

Phone: 713-225-4900 

Fax: 713-225-4907 

Åpningstider: 

Mandag-fredag: 11.00 am – 3.00 pm 

Tirsdag-lørdag:  5.00 pm – 9.00 pm 

Liten og familievennlig thairestaurant som til tross for sitt be-

skjedne ytre, serverer god og rimelig thaimat. Da vi var på besøk 

virket det som alle kjente serveringspersonalet, så dette er tyde-

ligvis et sted mange kommer tilbake til. Mange stakk nok innom 

for en kjapp middag på vei hjem fra jobb, men vi følte oss på 

ingen måte 

utenfor der 

vi satt i våre 

beste opera-

klær. Dette 

er ikke ste-

det med stor 

og rikholdig 

v i n k j e l l e r , 

men maten 

var det ing-

enting å si 

på. Klart det billigste alternativet av de restaurantene vi presen-

terer denne gang, og det ligger like sentralt som de mer kostbare 

alternativene. 

Bistro Lancaster  

701 Texas Avenue, Houston, TX, 77002 

800.231.0336 | 713.228.9500 

Breakfast 

6:30am – 11:00am M-F 

7:00am – 11:00am Sat-Sun 

Lunch 

11:00am – 2:00pm M-F 

Brunch 

Weekend Hours Vary – Please 

contact hotel 

Dinner 

5:00pm – 10:00pm M-Th 

5:00pm – 11:00pm Fri 

Weekend Hours Vary – Please contact Hotel 

Bistro Lancaster ligger i gamle ærverdige Lancaster Hotel, og 

dersom du forventer deg en ærverdig gammel restaurant med 

hvite duker og stearinlys på bordet, så har du helt rett! Dette er 

ikke stedet du besøker med shorts og t-skjorte, men er du kledd 

for konsert eller opera er dette stedet å innta et bedre måltid. De 

greier allikevel å servere en treretters middag og samtidig gi deg 

god tid til å gå til konsertlokalet, og både mat og service er upå-

klagelig. Til tross for stilen er dette på ingen måte et stivt og 

kaldt sted, innredningen gjør at rommet virker lite og intimt, og 

du blir i liten grad forstyrret av de andre gjestene. Dette er hel-

ler ikke et billig sted, men til gjengjeld får du en matopplevelse 

av den gode, gammeldagse sorten, for de som vet å sette pris på 

det. Dagens spesialiteter er alltid verdt å prøve. Bordbestilling 

anbefales!  

 

Ut å spise 
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Skrevet av: Kate Hellesmark  

Trobyggeren 

 

Portrett 

«Jeg tar med cowboy-støvlene til Houston» triumferer Fredrik

- ektefelle, medsammensvorne og cowboy-frelst, da avgjørel-

sen endelig er tatt om å flytte til Houston for en lengre periode.  

Ingvild Helene, som hun egentlig er døpt- har fått tilslag på stil-

lingen som sjømannsprest i Pasadena. En stor og anerkjent sjø-

mannskirke internasjonalt og drømmen om å flytte utenlands i 

prestetjeneste har endelig gått i oppfyllelse. Nå ligger fire år 

med gode og noen vonde dager foran dem, og barna Alfred og 

Thea er fire og to år når familien vinker farvel til Gøteborg og 

tilværelsen der. Eventyret kan ta fatt i byen der olje og shipping 

står sentralt for alle de nordmenn som befinner seg i det samme 

eventyret, og som er veldig glad for at nettopp sjømannskirken 

finnes! 

Hun hadde hatt dette kallet – om å reise ut i verden — fra hun 

var ganske ung. Så det var ingen tilfeldighet at hun valgte å stu-

dere teologi i Stavanger med særskilt internasjonal fokus. Det 

var dette hun drømte om – prestedatteren som ble født i hoved-

staden i året 1973, vokste opp i Fredrikstad siden femårsalde-

ren, og som ingen trodde skulle gå i fars fotspor. Men med et 

sterkt forbilde i ungdomspresten i TEN Sing på hjemstedet, var 

valget for Ingvild såre enkelt. Det var prest hun skulle bli – og 

det var bare hennes valg. 6 ½ år senere var utdannelsen mer 

enn godt nok fullført og troen bevart.  

Eller var den det? 

«Jeg var ikke klar for å bli prest i en alder av 25 år» bedyrer 

Ingvild meg der vi sitter og mimrer om tiden som var. 

«Studietiden hadde på mange måter vært svært forvirrende for 

min del og homofili-debatten pågikk for fullt. Dette skapte mye 

tvil hos meg og jeg konkluderte tidlig med at dette ikke holdt 

mål. Jeg kunne ikke leve av troen min slik den var nå.» 

Så hun søkte jobb på folkehøgskolen Rønningen i Oslo og ble 

lærer på internasjonal linje med fokus på fattigdom versus rett-

ferdighet rundt om i verden. I tillegg hadde hun en prestefunk-

sjon på skolen da det naturlig falt seg slik. 

«I løpet av denne tiden falt alt på plass hos meg», forteller hun 

entusiastisk. «Tiden fikk modne meg og jeg erkjente at hos meg 

vil tvil og tro gå hånd i hånd, og jeg var ikke lenger redd for å 

snakke om det. Nå kunne jeg møte andre mennesker med den 

erkjennelsen i bunn, og det tror jeg har vært bra. Jeg var blitt 

trygg på uenighet og kjente ikke lenger tvil som noe truende.» 

Hun tar en liten kunstpause—denne høyreiste og flotte sjø-

mannspresten vi er blitt så glad i—og så sier hun ærlig: «Jeg 

hadde nok vært en prest med enklere løsninger om jeg hadde 

gått rett i prestejobb etter studietiden. Og jeg hadde vært mer 

usikker og umoden, både som prest og person.»   

«Livet vårt er nok mer innviklet og sammensatt og jeg tror vi må 

godta hele spekteret med gode og onde krefter, tvil og tro, løs-

ninger der man 

må se hele men-

nesket og situa-

sjonen man er i. 

Og ikke minst 

gjør erfaringer og 

motgang  oss 

m e n n e s k e l i g e . 

Jeg vil være en 

prest for folk i 

dag, og er nok 

mer opptatt av å 

samtale om vans-

kelige spørsmål 

enn å gi «rette 

svar».» 

Med stor innle-

velse og lidenskap 

guider hun meg 

igjennom alle 

disse spørsmåle-

ne som vi alle 

Ingvild i prestedrakt klar for årets jule-

marked 

Foto: Silje Glefjell 
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kanskje funderer 

på innimellom: 

 Finnes det en Gud 

der ute? Hvorfor 

passer han ikke på 

oss slik at ingen 

lider sult og nød? 

Hvorfor tar han 

enkelte ganger fra 

oss det kjæreste vi 

har og etterlater 

oss i bunnløs sorg? 

Gud kan da ikke 

være så god egent-

lig? 

Ingvild ser ikke 

overrasket ut over 

min enkle filosofi 

og håndtering av 

livets mysterium. 

Hun møter sann-

synligvis disse 

spørsmålene ofte, og sier på både prestevis, men ikke minst på 

folkelig vis, at det er nok ikke Gud som iverksetter verken det 

ene eller det andre. Men det vi kan hente trøst i, er at når ingen-

ting er igjen og mørket er så stort at det blir uutholdelig, så er 

Gud noe å gripe fatt i. Han er håpet for oss når alt annet blir 

bunnløst.  

Akkurat dette svaret hun gir meg, er en god beskrivelse på hvem 

Ingvild Mydske Fallegård er. Tross prestekappe er hun i bunn 

og grunn bare et menneske, og det er det hun også vil være, men 

med sjeldne egenskaper som det snakkes viden kjent om.  

For dette er kvinnen som har sterk drivkraft og vilje til å gjen-

nomføre det hun setter seg som mål. En bulldoser når det 

trengs, er hennes egne ord. Og det har gitt synlige resultater. 

For som daglig leder av kirken har det vært mange oppgaver å 

løse. Man er både leder for de ansatte og samtidig skal man lede 

en hel menighet på best mulig måte. Man skal bygge broer mel-

lom mennesker i alle sosiale lag og håpe på fruktbare samar-

beid. God kommunikasjon står 

svært sentralt.  

Og så var det allikevel nettopp 

kommunikasjonen hun syns 

hun har slitt mest med. Som 

nytenkende preste-emne på 

knappe 36 år, hadde hun store 

ambisjoner og visjoner for hvor-

dan hun kunne tilføre kirken en 

forandring. For jo, åpningstiden 

var lang nok den. Men folkene 

uteble. Det er langt ned til Pasa-

dena og når majoriteten av 

nordmenn holder til på andre 

siden av byen, ja da sier det seg 

selv at det ikke 

er viljen det 

står på. Men på 

det praktiske 

plan i en hek-

tisk hverdag for 

folk flest. En 

visjon og drøm 

om å møte folk 

i større grad 

der de er, ble 

sådd. Og drøm-

men ble sakte 

men sikkert til 

virkelighet, og nå er det etablert sjømannskirke i lånte lokaler i 

Katy på enkelte ukedager. Det som begynte med reduserte åp-

ningstider på kirken og 17. maifeiring som ble satt til nærmeste 

helg for at flest mulig skulle ha anledning til å komme, handlet 

om å få mer sjømannskirke for flere. Men ingen røyk uten ild. 

Og Ingvild var jenta i røyken. 

For det skulle jobbes i motvind for henne nå – i lang tid. For-

andring er skremmende i seg selv, og det var mange som ikke 

var klar for at kirken generelt må forandre seg i takt med tiden 

for å unngå å bli et bygdemuseum. For det er en vanskelig ba-

lansekunst mellom det å ikke la det bli for høytidelig i kirkerom-

met, samtidig som det heller ikke må bli platt. «Mange ønsker å 

finne tilbake til «sin barndoms kirke» når de først kommer til 

kirken, med Fader vår man kjenner igjen fra den gang man var 

liten og knitringen fra de fine sidene i salmeboken synes som 

balsam for ørene. Da kan jo PowerPoint på veggen synes over-

modig moderne.»  

«Men kirken må også gå fremover, sammen med folket, om den 

skal ha sin misjon» proklamerer Ingvild sterkt. Og det er ikke 

vanskelig å forstå at dette er en av hennes store hjertesaker og 

hun tilføyer at den nære kontakten med næringslivet i byen har 

gitt henne mange viktige impulser innen lederskap og kultur i 

vårt moderne samfunn. Olje virksomheten er innovativ og i sta-

dig utvikling. Kirken må også være det for å være en levende 

kirke for mennesker i dag.  

Så hva med den «harry cow-

boyen» da, Fredrik, mannen i 

hennes liv? Ingvild ser varmt på 

meg, smiler og begynner på sin 

talestrøm om alle de gode egen-

skapene Fredrik har. En uvur-

derlig støtte for henne i tykt og 

tynt. Som tidlig i forholdet er-

klærte at han ville være hjemme 

med barna, og som har tatt mye 

av ansvaret på hjemmebane 

disse årene i Houston.  De utfyl-

ler hverandre på en måte som 

gjør at det er teamwork på høyt 

nivå. Å balansere familielivet og 

jobb i samme hus, krever sterke 

Full 17. maifeiring tidlig på morgenen for 

barna som bor på kirka 

På båtbesøk 

Ektemann Fredrik tester kajakken i bassenget—for anled-

ningen uten cowboy-støvler 
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 og trygge parter. Og det har vært en berikelse for familien Falle-

gård å leve tett med kollegaer og dele hverdagen med dem. Selv 

på en mandag som kan være blå.  

Fredrik på sin side syns at 

han har verdens beste ekte-

felle. Med en positivitet og 

et stabilt og godt humør, 

samtidig som hun er effek-

tiv - både i jobb-

sammenheng og privat. 

Men han innrømmer at 

hun kan være vel lat på 

hjemmebane. Han liker seg 

sammen med denne rause 

og kjærlige kvinnen han 

har fått to barn med og 

som har blitt små globe-

trottere som allerede har 

sett Grand Canyon, Califor-

nia, New York og Florida. 

Og som har lekt seg som 

små cowboyer på rancher i 

Hill Country eller på sportsarrangement rundt om i Houston. 

For der må Fredrik trå til alene. Ingvild har visstnok ingen kon-

dis når det kommer til verken sports-arrangement eller konser-

ter.  

Men Ingvild liker å lese. MYE! Det gir henne energi. Og hun 

henter mye energi fra venner over et godt måltid hun helst ikke 

lager selv. Jeg blir også av hemmelige kilder tipset om at hun er 

et A-menneske som liker å sove selv om kvelden ennå er ung. 

Hun er omgjengelig og har et stort nettverk av folk – både ute 

og hjemme- som setter stor pris på henne. Alfred og Thea forgu-

der nemlig mammaen sin.  

Mammaen som står foran 500 mennesker under det årlige tra-

disjonsrike OTC-arrangementet med kjente næringstopper i 

salen og hun lurer fælt på hva hun skal si nå – på engelsk attpå-

til. Men vi som har sett henne i aksjon, vet at hun er best i byen 

også der. Generalkonsul Jostein Mykletun fremhever 

hennes fremragende innsats for sjømannskirken og 

den meget store expat-kolonien i byen. Hennes kreati-

ve evner til å gå nye og utradisjonelle veier for å nå 

frem med viktig budskap til personer og miljøer som 

ellers ikke har til vane å søke kirke-nærvær. En målret-

tet visjonær og moderne administrator og kommunika-

tor. «Hun har virkelig lykkes med å styrke sjømanns-

kirkens gode omdømme og det tette samarbeidet med 

det norske generalkonsulatet i byen», skryter han. 

Med rette kan vi kalle henne trobyggeren. Eller bro-

byggeren. Hun vil garantert etterlate seg et tomrom i 

oljebyen Houston, men med et smil om munnen vil vi 

alle huske henne. I Gøteborg begynner en ny fase i livet 

– der venter studier innen organisasjons-psykologi og 

deltidsjobb som prest. I jula reiser hun på plattform-

besøk i Nordsjøen. Det blir full rulle fra første stund.  

Og det passer henne egentlig ganske så bra. Rastløs 

som hun er, ifølge henne selv.  

«Jeg reiser fra Houston i stor takknemlighet over alle mennes-

kene jeg har møtt og blitt kjent med. Som prest får man ta del i 

de mest høytidelige øyeblikk i folks liv, og mange av Houston-

opplevelsene tar jeg med meg som gode minner videre. Det som 

rører meg å se her i byen, er all den omsorgen nordmenn viser 

for hverandre i møtet med overveldende Houston. Det er stort å 

se at de fleste finner seg til rette etter noen måneders tid, ofte 

med hjelp fra nye venner man møter ute.» 

«Men jeg har også lært noe viktig. Nemlig det at forandring kan 

være skremmende på et følelsesnivå i mange leirer. Det tok meg 

litt tid å erkjenne at små forandringer skapte store forandringer, 

og hva ville egentlig en forandring bety for folk flest? Erfaringe-

ne fra dette vil jeg ta med meg videre på veien,» fastslår hun. 

Vi kan i hvert fall med sikkerhet slå fast at Ingvild Mydske Falle-

gård har satt grundige fotspor etter seg, og hun har etter beste 

evne, viten og vilje forsøkt å skape en enda bedre kirke for oss 

nordmenn i Houston. På folkelig vis. Og på ekte Fallegårds vis!  

Godt med gode kollegaer—her 

med kapellan Kristian 

På besøk i Graceland 
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Ella Margaret Bull ble døpt i Sjømannskirken i Houston 22. 

september. På bildet ser vi fra venstre fadder Jørgen Bull, far 

Fredrik Bull, mor Sarah Findley Bull med dåpsbarnet, fadder 

Michelle Varnadoe og Ingvild Fallegård. Storesøster heter Ma-

deleine. 

 

Redigert av: Terje Odden 

Glimt fra Kirkeboken 

 
Glimt fra  

Kirkeboken 

Alex Dillon Chandler ble døpt i Sjømannskirken i 

Houston 16. november 2013. Foreldrene heter 

Marik Dillon Chandler og Kristin Ulla Chandler.  

Nicolas Andres Munk-

vold-Salazar ble døpt i 

Sjømannskirken i 

Houston 1. september 

2013. Foreldrene er 

Lisa Munkvold og 

A n d r e s  S a l a z a r . 

Søstre: Madelen Elisa-

beth og Linnea Gabrie-

la Munkvold-Salazar. 

.  

Heidi Elizabeth Sørhus ble døpt i Sjømannskirken i Hous-

ton 15. september. Foreldrene er Hans Jakob Sørhus og 

Mary Elizabeth Sørhus  

E r i k  M a t t e u s 

Trondsen ble døpt i 

Sjømannskirken i 

Houston 4. april 

2013. Foreldre er 

Hege Diana Trond-

sen-Brown og 

Matthew Donald 

Brown. 

Kai Forbus Oskarsen 

ble døpt i Sjømannskir-

ken i Houston 13. okto-

ber 2013. Foreldre er 

Ray Tommy Oskarsen 

og Mariassa Lea For-

bus.  
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Siden sist 

 

Siden sist 

Bendt Nilsen sto for den høytidelige snorklippingen—

på grunn av regnet måtte det skje innendørs! 

Til høyre: Årets konfirmanter ble presentert på Texas-

dagen  

Skrevet av: Ingvild Fallegård 

Ute taket er åpnet! 

Etter mange års prating om ute-tak på sjømannskirken ble det 

endelig noe av. På Texas-dagen 27. oktober ble taket høytidelig 

åpnet av medlem i bygge-komiteen Bendt Nilssen. Han har 

sammen med Eigil Trondsen og staben ved kirken sørget for at 

taket nå ble en realitet. Taket som er bygd som en beskyttelse 

mot Houstons sterke sol fikk vi god bruk for også på Texas da-

gen i år, men da ikke som beskyttelse mot sol, men mot regn. Så 

selv om det var litt vått ute og gudstjenesten ble holdt inne, kun-

ne aktiviteter og matservering gå sin vante gang. 250 mennes-

ker møtte opp og opplevde ”Lys våken”-gjengen som deltok og 

årets 17 konfirmanter bli presentert. Nå håper vi taket vil gi mu-

lighet til mange gode programposter i årene som kommer.  

I november var vi på Sjømannskirka så heldige å få be-

søk av 24 friske 1.klassinger frå First Baptist Christian 

Academy. Karianne fortalde og viste bilder frå Norge. 

Ingvild fortalde litt om sjømannskirka sitt arbeid og 

viste bilder frå båtar. Dei brukte og god tid på å lage 

mange flotte julekort som vi skal leggje saman med 

gåvene vi deler ut til sjøfolk. 

Barna fekk sma-

ke vaflar og skil-

lingsbollar og 

brukte god tid 

på leik og moro 

på det fantastis-

ke uteområdet 

til sjømannskir-

ka. 
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Kvinner i Katy har i hele 

år produsert håndarbeid 

hjemme hos Inger Meyer 

som via FB inviterer til 

jobb, mat og prat. Og va-

rene gikk unna – over-

skuddet bare fra håndar-

beidet er på hel $ 6 082. 

TAKK til alle dere som har 

strikket, sydd, brodert, 

heklet, tovet,  limt og vært 

kreative sammen.  

TAKK til alle som kom og 

handlet (vi har mer igjen; 

løp og kjøp!), TAKK til 

dere som jobbet og ryddet, 

solgte og smilte, TAKK til 

dere som har jobbet på 

forhånd med alle små og 

store forberedelser. 

Mange ganger har 

vi sagt «nå kan det 

ikke vokse mer», 

men julemarkedet 

lever sitt eget liv – 

med god hjelp av 

ivrige frivillige og 

ansatte – og i år 

ble det rekord-år 

igjen. Både når det 

gjelder antall be-

søkende og stør-

relsen på inntekte-

ne.  

Lørdag var køen uendelig for å kjøpe deilige smørbrød og kake-

stykker under det 

nye taket. Folke-

danserne livet 

opp ute først og 

deretter spilte 

Missouri City 

pops til stor glede 

for publikum. 

Over 1.000 men-

nesker besøkte 

sjømannskirken 

denne dagen og 

de nystekte brø-

dene, julekakene, 

lefsene og krumkakene gikk unna nesten raskere enn de kunne 

produseres. En STOR takk til Karianne, Ingrid, Kirsti, Ellen og 

Paul som bakte underveis.  

Det er lov å la seg friste på julemarkedet 

Rekord-år igjen! 

 

Siden sist 

Kirkerommet ferdig pyntet og klart til 

julemarkedet 

Missouri City Pops spilte på lørdag 

Det gikk med ca. ett tonn gjærdeig i løpet av helga! 

Kjølerommet fylt til randen av 

kaker og andre godsaker 

Julemarkedet bak kulissene: Her lages det smørbrød i stor stil 
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Inmarsat  

Bedrift 
Skrevet av: Lars Sandbakk 

Inmarsat er et firma som kanskje ikke alle 

kjenner til, men som mange har glede av.  De 

er en global leverandør av utstyr og tjenester 

for satellittkommunikasjon, og betjener store 

deler av den internasjonale handelsflåten med 

telefon, TV og ikke minst internett.   

Inmarsat ble startet i 1979 av den Internasjo-

nale Maritime Organisasjon (IMO) så båter 

kunne holde kontakten med land, og tilkalle 

hjelp i nødstilfeller. I 1982 var det første glo-

bale satellittsystemet i drift. Inmarsat er nå i 

ferd med å lansere sin femte generasjon av 

satellitter, Global Xpress, hvor den første blir 

skutt opp i fra Kazakhstan i slutten av 2013. 

Til dette trengte Inmarsat en sterk partner og 

kjøpte opp Ålesund baserte Ship Equip AS i 

2011. Ship Equip var ledende på Maritim 

VSAT kommunikasjon og var en naturlig part-

ner for Inmarsat for videre satsing. 

Fra venstre: Roger Aarseth, Sigrid Elisabeth Løvik og Eirik 

Støylen 

Tidligere var dette eksklusive og kostbare løsninger som var 

forbeholdt dem som hadde desperate behov for å kunne kontak-

te omverdenen fra ellers øde steder.  I dag tillater teknikk og 

økonomi helt andre tilbud, og etterspørselen er også deretter.  

De betjener ca. 1.400 båter med VSAT og 38.000 andre fartøy 

med FleetBroadBand.  Dette betyr både profesjonell og privat 

kontakt med omverdenen og familien hjemme for enda flere 

tusen sjømenn fra nesten ethvert punkt på planeten, selv om 

skipene skulle være i åpen sjø i uker og måneder av gangen.  

Slik sett har Inmarsat faktisk tatt på seg noen av den opprinne-

lige oppgaven til Sjømannskirken. 

I tillegg til den maritime virksomheten har de også tjenester 

innenfor Goverment (militært), Enterprise (landanlegg og rig-

ger) og luftfart.  Til sammen er de ca. 1.500 ansatte world wide 

fordelt på ca. 40 kontor, hvorav to kontor i Houston, Enterprise 

og Maritime.  Hovedkontoret er nå i London, men Ålesund er 

fortsatt et viktig senter i systemet deres.  Her i H-town blir 

imidlertid mye av det praktiske arbeidet gjort – de kjøper utstyr 

fra underleverandører, monterer, tester og installerer der kun-

dene er. 

Houston sine VSAT-tjenester styres faktisk fra Ålesund (og ikke 

motsatt!)  Man skulle kanskje tro at det var det avanserte rom-

fartsmiljøet som var viktig her i byen for en slik bedrift. Det er 

bare i mindre grad, selv om de eier og driver mange av satellit-

tene selv. Houston passer imidlertid perfekt som base av andre 

årsaker, først og fremst siden det likevel er et stort knutepunkt 

både geografisk og for olje, gass og shipping-virksomheten glo-

balt. For tiden er det omtrent 15 ansatte på det maritime konto-
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ret her, men de har nettopp fått nye lokaler og regner med å 

vokse.  

Av disse 15 er det foreløpig tre nordmenn.  Alle hadde fartstid 

fra Ålesund, men det var ikke vanskelig å få dem til å bytte ut 

jugendstil og Sunnmørsalper med I-10, betong og paddeflate 

Øst-Texas.   Roger Aarseth har vært her lengst, han fikk en klas-

sisk glidende overgang for 5-6 år siden med stadige oppdrag her 

som til slutt ble så lange at han til slutt ikke trengte returbillett.  

Nå er han lokalt ansatt og har lokal kjæreste.  Han jobber med 

teknisk støtte til salg, reiser fortsatt mye, men hjemmeadressen 

er nå Houston TX. 

Eirik Støylen jobber med support, og har vært her i 2 år. Han 

har det heller ikke travelt med å komme hjem til klippfisken. 

Han bor like ved den lokale flyplassen i Sugar Land (en av de 

over 20 bare i Houstonområdet), og håper å være her lenge nok 

til å kunne ta flysertifikat selv.  Noe som både er mye billigere 

og mindre hasardiøst enn i blesten på Mørekysten. 

Sigrid Elisabeth Løvik kom over i vinter, og er også på support.  

Det er 24 timers service på disse tjenestene, men hun har likevel 

hatt god mulighet til å bli kjent med USA og Texas.  Aller helst i 

egen bil.  «Ørstas minste jente» som hun kaller seg viser stolt 

fram en RAM 1500 som fortsatt lukter fabrikkny.  Hun er ikke 

den eneste med den interessen – her måles lykken i CCM og 

HK.  Det blir fort noen historier rundt bordet om Hennessey 

Performance (seriøse biltrimmere her i Sealy) og om motors-

portsenteret i Angleton.  Roger har personlig rekord på 264 km/

t, helt lovlig på ‘Texas Mile’.  Slik får han ikke kjørt andre steder, 

selv ikke for å rekke fergen hjemme på Nordvestlandet. 

Faktarute: 

Inmarsat 

Startet i 1979 av IMO 

Første globale satellittnettverk i 1982 

Kjøpte Ship Equip i 2011 for videre satsning på VSAT og mot 

Global Xpress. 

Femte generasjon satellitter Inmarsat 5 for Global Xpress i 

løpet av 2014. Første satellitt blir skutt opp fra Kazakhstan 

slutten av 2013. 

Inmarsat har 10 geostasjonære satellitter i drift i dag som de 

eier selv. I tillegg til å leie kapasitet på andre satellitter. Geo-

stasjonære satellitter går i fast bane over ekvator 37 798 km fra 

jorden. 

Over 1200 VSAT Terminaler og 38 000 FleetBroadBand ter-

minaler i tillegg til Inmarsat B, Inmarsat C og F77 terminaler 

som er mye brukt for GMDSS (Global Marine Distress and 

Safety System). 

GMDSS er et maritimt nødsamband spesifisert av IMO 

(Internasjonale Maritime Organisasjon) og kreves på alle 

fraktebåter over 300 bruttotonn, alle passasjerbåter og fiske-

båter over 45 meter. 
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der. En stolt overstyrmann sendte oss følgende fra oppdrag ute i 

Mexico-gulfen. 

«Edda Fides» er det første og så langt eneste Special Purpose 

mono hull flotellet i verden. Båten tilhører Østensjø Rederi A/S 

Edda Fides 

Skrevet av: Kristian Kyllingstad 

I oktober lå det et spesielt skip til kai i Galveston: «Edda Fides». 

Sjømannskirken tok som vanlig kontakt med båten, fordi vi viss-

te det var skandinavisk besetning om bord. Det ble tid til to be-

søk i perioden båten lå til kai, i tillegg til at det ble arrangert 

«åpen dag» om bord. Etter besøket sendte vi en forespørsel til 

overstyrmann Jim-Ivar Berg om han kunne sende oss en pre-

sentasjon av denne spesielle båten og visualisere med noen bil-

Messa ombord 

 

Havn 

Broen med kaptein Torleif Espenes og overstyrmann Jim-

Ivar Berg 
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Havn 

med base i Haugesund. Ideen til denne type flotell fikk Østensjø 

rederi da andre av deres båter hadde fungert som flotell med 

såkalte «accomodation containere» på dekk. Rederiet så et po-

tensial for denne type flotell til bruk i oljeindustrien. En båt som 

«Edda Fides» kan huse et stort antall mennesker og forflytte seg 

raskt og økonomisk rundt om i hele verden. 

«Edda Fides» ble designet av Vik Sandvik i Norge og ble bygget 

ved Barreras skipsverft i Spania med levering i april 2011. Båten 

er 130 m lang, 27 m bred og stikker 7 meter dyp. Om bord er det 

en gangvei som kobles til en rigg, slik at arbeiderne kan gå frem 

og tilbake mellom flotell og arbeidsplass. Det er køyeplass til 

602 mennesker, svømmebasseng og helikopterdekk. Det meste 

av fasiliteter finnes om bord. 

Per i dag er det også en ny båt under bygging i Korea, da med 

køyeplass til 800 mennesker. 

Båten har mange nordmenn i besetningen, kaptein Ole André 

Kjørilen, maskinsjef Jon Einar Edvardsen, overstyrmann Jim-

Ivar Berg, styrmenn Svein Roger Småvik og Jarle Stokken, 

1.maskinist Victor Valdal, skipselektriker Frode Ingebrigtsen, 

kranfører Leif Edvardsen, safety officer Martin Torand Larsen 

og medic Søren Sødergrann. I tillegg er det mannskap fra Filip-

pinene og Polen. 

Johannes Østensjø som etablerte rederiet på midten av 70-tallet 

kjøpte sin første supplybåt fra Durban i Sør-Afrika. Rederiet har 

per i dag 11 offshorebåter og 22 taubåter. Og driften av disse gav 

ideen om floteller. 

Båten har rukket å reise over hele verden; Spania, Australia, Sør

-Afrika og nå Mexicogulfen. 

Sjømannskirken ønsker «Edda Fides» lykke på reisen videre. 

 

Teksten er skrevet av Jim-Ivar Berg og redigert av Kristian Kyl-

lingstad 

En av mannskapslugarene 

Client Lounge ombord 

Maskinrommet 

En av fire kinosaler ombord 
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Velkommen til ny daglig leder i Houston 

Skrevet av: Ingvild Fallegård 

 

Info 

Arnfinn Eng er ansatt som ny daglig leder ved Sjømannskirken 

i Houston etter Ingvild Fallegård. Vi forventer å ha ham her i 

løpet av mars/april 2014. 

De skriver: ”Arnfinn kommer fra Skudeneshavn på Karmøy, og 

kona Elisabeth er fra Kongsvinger. Så ble vi innflyttere i Bæ-

rum, nærmere bestemt Østerås, og har bodd her i snart 7 år. 

Arnfinn er for tiden studiesjef på Menighetsfakultetet i Oslo, 

og Elisabeth har jobbet mange år som barnesykepleier på ny-

født intensiv på Ullevål. Benjamin går nå i 4. klasse, og Theo-

dor skal begynne i 1. klasse høsten 2014. Og Frida Sofie på ett 

år skal begynne i barnehagen.  

Vi gleder oss veldig til å komme til Houston og bli bedre kjent 

med dere!  

1. søndag i advent 1. desember Kl. 11 Gudstjeneste  

2. søndag i advent 8. desember Kl. 11 Lysmesse med konfirmanter 

 Kl. 16 SWEA arrangerer Lucia  

Lørdag 14. desember Kl. 12-14 Juleverksted for små og store på sjømannskirken  

3. søndag i advent 15. desember Kl. 11 Dansk gudstjeneste 

 Kl. 17 Vi synger julen inn med kirkens kor og musikere  

4. søndag i advent 22. desember Kl. 11 Dåpsgudstjeneste  

Julaften 24. desember  Kl. 12 Julaften gudstjeneste med barnekor 

 Kl. 14 Julaften gudstjeneste med sang av Marianne Kroken  

 Kl. 17 Julefeiring på Sjømannskirken  NB! påmelding til 

kirken 281 998 8366 eller houston@sjomannskirken.no  

Juledag 25. desember  Kl. 12 Høytidsgudstjeneste  

Søndag 29. desember Kl. 11 Nyttårsgudstjeneste  

Søndag 5. januar   Kl. 16 Hellig tre kongers fest—en annerledes gudstjeneste 

med innlevelse og deltagelse—juletrefest for små og store  

 NB: Det blir ikke gudstjeneste kl. 11 denne søndagen  

  

Kirken holder stengt 26. og 27. desember, men er åpen som vanlig lørdag 28/12 kl. 10-16 og 

søndag 29/12 kl. 10-16.   

Advent og jul på Sjømannskirken 
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Mange fikk stifte bekjentskap med Berge og Sylvia Toppe i høst og under 

julemarkedet. De er Kariannes foreldre, og kommer igjen for å vikariere 

inntil den nye bestyreren er på plass. 

De kommer til Houston 15. desember og blir ut februar. 

Her er de sammen med barnebarnet Anna, som ikke ser ut til å ha noe i 

mot å ha besteforeldrene på besøk. 

 

Erling Jørgensen 

...og velkommen tilbake til Berge og Sylvia 

«Har dere bruk for litt frivillig arbeidskraft?» slik begynte en 

mail til sjømannskirken tidlig i oktober. Avsenderen heter Er-

ling Jørgensen og har siden slutten av oktober arbeidet som 

frivillig på sjømannskirken. Den blide og flittige sørlendingen 

ønsket et avbrekk fra hverdagen hjemme og USA ble reisemålet. 

Herrens veger er jo som kjent uransakelige – og så endte Erling 

opp hos oss. Her får han prøve seg på mye; prise utallige sjoko-

lader for salg i butikken, steke vafler, koke kaffe, prate med folk, 

male vinduskarmer m.m, bære, rydde, rigge og sjømannskirken 

er full av takknemlighet for Erlings innsats og vi ønsker å behol-

de han her i Houston lenge og ønsker Guds velsignelser over 

videre innsats.  

 

Info 

Last ned Sjømannskirkens nye 

nødnummer-app til din mobil og 

få et tryggere utenlandsopphold! 

Frivillighet 
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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 
 Partnership 
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Lokale samarbeidsavtaler 
 

Partnership 
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Løsninger på sudoku fra nr. 

3-2013 

Vanskelig Sudoku  Lett Sudoku  

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

Ingvild Fallegård, imf@sjomannskirken.no  

Ny Sudoku 
Vanskelig Sudoku 

 9   1  5  6 

 3  7      

7  2  9   1  

  7 9     1 

  3 2   6 8  

    8     

1      2   

5         

 7 4    8   

3 7 2 4 5 9 6 1 8 

5 6 4 1 8 2 3 7 9 

1 9 8 6 3 7 2 5 4 

2 5 9 8 6 3 7 4 1 

7 8 6 9 4 1 5 3 2 

4 3 1 7 2 5 9 8 6 

6 4 5 2 7 8 1 9 3 

8 1 3 5 9 6 4 2 7 

9 2 7 3 1 4 8 6 5 

1 2 9 4 6 3 7 8 5 

7 3 6 5 9 8 1 4 2 

5 4 8 1 2 7 3 6 9 

3 7 4 2 8 1 5 9 6 

2 9 5 7 4 6 8 1 3 

6 8 1 9 3 5 2 7 4 

9 6 7 3 1 2 4 5 8 

8 5 2 6 7 4 9 3 1 

4 1 3 8 5 9 6 2 7 
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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  
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Mobile: +1 832 497 7784 

Web: www.glefjell.com 

Blog: http://glefjell.squarespace.com 

Facebook: www.facebook.com/silje.glefjell  

Familie- og barnefotografering 

Norskskolen er et unikt gratis nettbasert undervisningstilbud 

for norske barn bosatt i utlandet. Skolen gir kompletterende 

nettundervisning godkjent av norsk myndigheter.  
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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 

Snorre Chapter 

Belinda Klovning 

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

 

Houston/Galveston - Stavanger 

Sister City Society 

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

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

 SJØMANNSKIRKEN 

 Kirkerådet 

Formann: Per Bergstøl 

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

 

Onsdagsforum 

Ta kontakt med Sjømannskirken 

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

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

 

LUNSJKLUBBER i Katy   

Kjersti Gjuvsland 

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

Martha Bjelland 

E-post ........................ martha@bjelland.info 

Rikke Flaaten 

E-post ................ rikkeflaaten@hotmail.com 

Frøydis Hatvik 

E-post .............................. fhatvik@yahoo.no 

 

Håndarbeidsgruppe i Katy 

Inger Meyer 

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

 

Hjemmeside med nyttige tips: 

www.isrid.com 

 

Norske kvinner i Woodlands 

Anne Sofie Olsen 

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

 

Bowling-gruppe: 

Jarle Vadstein 

E-post ......................... jarletx@hotmail.com 

 

Golf-gruppe: 

Jan Berg-Johansen 

Telefon .................................... 281-221-3581 

E-post ........................... jabjousa@gmai.com 

 

 

Kontakter 

Norway House 

3410 West Dallas Street 

Houston,  TX 77019 

 

Norwegian Consulate General: (Suite 100) 

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

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

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

 

Norwegian American Chamber of           
Commerce: (Suite 200) 

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

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

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

 

Innovation Norway: (Suite 200) 

Telefon: 713 620 4260 

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

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

  

INTSOK: 

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

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

 

SKANDINAVIA 

Consulate General of Sweden  

3730 Kirby Drive, Suite 805 

Houston, TX 77098 

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

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

  

Royal Danish Consulate 

320 Westcott, suite 106  

Houston, TX 77007  

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

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

 

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