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”Milan Kundera skriver i sin ver-
denskjente bok om kjærlighet og 
identitet, og det er de store spørs-
mål som opptar ham: Er det mu-
lig å kjenne andre mennesker, og 
er det mulig å kjenne seg selv? 
Hvem er vi i eget bilde, hvem er 
vi i den andres blikk? Og har gle-
den ved å gjøre ting langsomt 
forsvunnet i hastighetens tidsal-
der? Kundera fastslår ingenting. 
Gjennom sine personer viser han 
heller frem paradoksene, selv-
motsigelsene, tilfeldighetene og 
nyansene i tilværelsen.” Fra bokkilden.no i anbefalingen av 
Milan Kunderas roman: «Tilværelsens uutholdelige letthet». 

Har dette noe med oss å gjøre? Kjenner du deg igjen i tittelen 
”Tilværelsens uutholdelige letthet”? Mange vil jo tenke det om 
en familie som reiser over dammen til en ny tilværelse i et stort 
fint hus, med vaskehjelp, gartner, svømmebasseng og pool 
boy… Men så lander vi her da, og hverdagen står og venter alle-
rede i det du lander på flyplassen. For det er mye styr å flytte 
inn i nytt hus, leid eller kjøpt, nye krypdyr å forholde seg til, 
skolestart, barnehage, mage-ont’er og tårer hos både stor og 
liten, nytt kjøremønster og uendelig store butikker. Det er over-
veldende å flytte fra Norge til Texas, på så utrolig mange måter.  

Men så lander det, hverdag blir hverdag, og for en i familien har 
man kanskje for første gang i livet tid for seg selv, tid til egne 
prosjekter. Og valgene er mange; studier, 
trening, sykling, bowling, onsdagsforum, 
kakepynting, quilting, lunsjklubber og venn-
inne¨- / kamerat-fellesskap. Jeg har hørt 
det er sagt om livet; ”det handler ikke om 
hvordan du har det, men hvordan du tar 
det” – og det opplever jeg som en riktig be-
skrivelse av expat-livet i Houston også.  

Er du negativt innstilt blir det vanskeligere å 
trives her. Det kan være mange grunner til å 
være negativ, eller i hvert fall ha et fokus på 
det man savner hjemmefra. Jeg nevner i 
fleng: et yrke eller en karriere på hold, av-
stand til familie, slekt og venner, bolig til 
leie eller på salg, barnas sorg ved å flytte, 
følelsen av å ”ofre seg” for andre i familien. 
Jeg hører det stadig sagt at ”jeg trives her, 
men jeg opplever meg ikke viktig, verdsatt 
eller at det jeg gjør betyr noe fra eller til”. 
For den som ikke er i arbeid, er det en helt 
ny erfaring å savne tilbakemeldinger, kolle-

Tilværelsens uutholdelige letthet  

 
Tanker i 

tiden 

gialt fellesskap, tidsfrister og kla-
re og tydelige forventninger til 
levert arbeid.  

Det kan rett og slett føre til en 
del identitetsgrublerier, og der-
med henvisningen til Milan 
Kundera med de evige temaer ”kjærlighet og identitet”.  

Min erfaring etter tre år i Houston er at det tar litt tid å bli glad i 
denne byen og tilværelsen her. Personlig har jeg aldri brukt så 
lang tid på å finne meg til rette noe annet sted som her. En leve-
regel har blitt viktig for meg: ”Det jeg kan snakke om, kan jeg 
gjøre noe med. Det jeg ikke snakker om, vil gjøre noe med meg.” 
Men når hverdag først ble hverdag her innså jeg at dette er mu-
lighetenes by!  

Les Line Skår sine anbefalinger til den som syns dagene blir litt 
lange, på side 15. 

Les om muligheter og viktigheten av å engasjere seg i frivillig 
arbeid, på side 10.  

Til alle andre som syns dette var noe stort vås; Hvert år flytter 
mange nye arbeidstakere, studenter og familier til Houston – 
det er like overveldende hver gang! En invitasjon hjem, noen 
som ringer på døra, tilbud om fellesskap og vennskap betyr 
uendelig mye for hver og en som er ny i byen. Her kan alle bi-
dra!  

 
Med ønske om en god høst!   

Skrevet av Ingvild Fallegård 

 

Avmakten vi kan føle og hvor liten man er som menneske.  



 

Texas Nytt Nr. 3  2012  3  

 

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 inter-
esserte 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 2012’. 

Bankkonto i Norge:  Sparebanken Pluss: 
3000.19.93840 

Neste nummer trykkes i desember 2012. 

Våre medarbeidere ved Sjømannskirken i Houston: 

Ansvarlig redaktør: Ingvild H. Mydske Fallegård 

I d
e

tte
 n

u
m

m
e

r: 
Redaksjonskomité for Texas Nytt: 

Ingvild Mydske  Fallegård, Kate Hellesmark  og  Terje  Odden. 
Redaktør for dette nr: Fredrik Fallegård  

Oddbjørn Angelskår 
Assistent - Delstilling 
Mobil: +1 832 202 5759 
oan@sjomannskirken.no 
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Skrevet av Kirsti Åkre Netland   

Med Jesus vil eg fara   

Min salme 

Teksten holder seg godt etter så lang tid! Det er noe av det flotte 
med salmer. For meg gjør både tekst og melodi denne salmen 
omtrent komplett. Teksten sier noe om et ønske om å følge et-
ter i Jesu fotspor og i hans lys. Det er ord som sier noe om å 
kunne vende seg til noe større og en som kan trøste i vanskelige 
tider. Det høres også et ønske om å alltid få være nær Jesus.   

"Lat meg i deg få leva, i deg få anda ut!"  Det er et flott ønske 
det!  

Jeg er veldig glad i språk og dialekter, og det er godt å synge på 
nynorsk. Blix var forkjemper for utvikling av et eget norsk 
landsmål, senere kalt nynorsk. Han har skrevet mange kjente 
salmer og i Norsk Salmebok fra 1984 er han den med flest sal-
mer. Melodien er spesielt fin. Folketoner får frem en helt spesi-
ell stemning og et nydelig klangbilde.  

Denne salmen får meg til å tenke på familiesamlinger i Vinje. 
Jeg kommer fra en sangglad familie og det må alltid synges når 
vi er samlet hele storfamilien. Det kan gjerne ende opp med at 
vi danner et lite kor for anledningen. Ved juletider synger vi 
alltid egne julesanger fra Vinje, som omtrent ingen andre har 
hørt før. Sangen har stått sterkt i familien. Jeg husker at mine 
besteforeldre alltid kunne tekstene utenat. De må kanskje ha 
sunget enda mer før, enn det vi gjør nå. Jeg synes jeg med den-
ne salmen fortsatt kan høre for meg farmors stemme. Det gir en 
god følelse.  

Som med så mange andre tradisjoner her i livet er det også fint 
å kunne føre dette med salmene videre til neste generasjon. Og 
denne nydelige salmen, skal jeg definitivt lære bort til mine døt-
re.  

 
Min Jesus, gjævast givnad,  

min eignalut og skatt!  
I all min gang og livnad  
meg støtt for auga statt!  
Som vesle blomen trugen  
ser opp mot sol og dag, 
til deg så vender hugen,  
til deg kvart andedrag.  

 
Min Jesus, Sarons lilja,  
bløm fagert opp i meg!  

Lat ingen ting meg skilja  
og riva bort frå deg. 

Du vintre i Guds hage,  
min kjære Herre Krist,  
unn også meg den lage 
 å veksa som din kvist! 

 
Du til di grein meg sette 

 alt i min fyrste vår,  
med livsens dogg meg vætte, 

 gav sol og signa år.  
Du vil og vokster gjeva  

alt til min siste slutt:  
Lat meg i deg få leva, 

 i deg få anda ut!  

Norsk salmebok nr. 418 
Tekst: Elias Blix,  1875. Melodi: Norsk folketone 

 
Med Jesus vil eg fara  
på livsens ferd i lag.  

Gud, lat den samferd vara  
alt til min døyand dag!  
Det er mi høgste æra,  
det er mi største ros,  

hans fylgjesvein å vera  
og vandra i hans ljos. 

 
Min Jesus, sannings stjerna,  

lys opp min mørke veg!  
Mitt hjarta vil så gjerna  

få fylgja etter deg.  
Du lyser enn i verdi  

som før frå Betlehem.  
Ver du mitt ljos på ferdi,  

til heim med deg eg kjem!  

Kirsti Åkre Netland er fra Skien og er gift med Svein Odd-
var Netland, sammen har de barna Marit 6, Ane 4 og Ing-
rid 2.  Kirsti er helsesøster på Bryne og i Norge holder fami-
lien til i Sandnes. Svein Oddvar jobber i Statoil og familien  
flyttet til Katy Houston i juli 2011.   
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Vi smeiser saman ein deig! 
Eg har ei mor som er veldig 
flink til å lage mat. Heime hos 
oss var det alltid mykje folk. 
Med seks barn, venner og and-
re gjester. Mors spesialitet var  
kanskje at ho aldri vart stressa 
om det stakk folk innom. Og 

ho diska alltid opp med deilige retter. Uansett kor ho har budd 
rundt omkring i verda, har det alltid stått heimelaga mat og 
heimebakte brød og kaker på bordet. Ho hadde alltid eit eller 
anna ho kunne «smeise saman» som ho seier, og det vart alltid 
godt . Hvis ikkje du har alle ingrediensene i ei oppskrift, er det 
lov å eksperimentere litt. 

Når eg byrja å lage mat hugsar eg at dette irriterte meg veldig. 
Mor sa at det var ikkje alltid så farlig om du gjorde ting litt ann-
leis enn det som sto i oppskrifta. Oppskrifter er til veiledning og 
inspirasjon.  Men eg ville følge oppskriftene til punkt og prikke. 
Vel, det har eg vokst av meg… 

Fleire har spurt meg om oppskrifta på både grove horn og rund-
stykker her på sjømannskyrkja. Oisann, seier eg då, det finns 
ingen oppskrift, eg hiv bare oppi det eg har for hånda. Så slik 
blir rundstykka litt ulike for kvar gong.  

Men nokre erfaringar gjer ein etterkvart. Hvis eg bruker veldig 
mykje grovt mjøl og frø, blir rundstykka tyngre og meir kom-
pakte enn om eg har i litt meir kveitemjøl. Det er smak og be-
hag. Eg likar å ha ca. halvparten kveitemjøl og resten er ei blan-
ding av ulike typar grovt mjøl, korn og frø.  

Og så har eg byrja å ha i både revet gulrot og cotttage cheese. Då 
blir dei veldig saftige og gode, og så får dei ein gylden fin farge. 

Så her er oppskrifta på dei siste rundstykka eg laga. Den er 
ganske stor, men rundstykka er kjempefine  å fryse.  

La oppskrifta være veiledende og hiv gjerne oppi andre ingredi-
enser hvis du ikkje har alt som står på lista. Lag dei grovare eller 
finare, prøv deg fram. 

Mange nye som kjem innom sjømannskyrkja lurer på kor ein får 
tak i ingredienser til grove brød og rundstykker.  Det finns sik-
kert mange stader ein kan få tak i det, men alt i denne oppskrif-
ta får du tak i på vanlege matbutikkar som Kroger, HEB og Ran-
dalls etc.  

Lykke til! 

Grove rundstykker med gulrot og cottage cheese. 

2  dl havregryn 
1 dl hvete kli ( wheat bran) 
1 dl linfrø (flax seed) 
1 dl malte linfrø 

Skrevet av Karianne Angelskår 

 Fra  
Sjømanns-

kirkens 
kjøkken 

1 dl bulgur hvete 
1 dl solsikkefrø 
6 dl kokande vatn 
______________________ 

4 dl revet gulrot 
2,5 dl cottage cheese 
2,5 dl melk 
1 dl nøytral olje 
2 ts brunt sukker / honning /sirup/ vanlig sukker 
2 ts salt 
1 pk  gjær / 2 
ss tørrgjær 
2,5 dl sammalt 
hvete 
2,5 dl rugmel 
Ca 15 dl kveite-
mjøl 

Egg til pens-
ling ( ev melk 
eller vatn) 
Sesamfrø til 
pynt 

Bland havregryn og alle frø i ein bolle. Hell over kokande vatn 
og la stå og svelle i ca 15 min.  

Riv gulrøttene fint. Bland dei i saman med cottage cheese, melk 
og olje. No skal deigen være fingervarm eller litt varmare. 

Bland tørrgjæren i saman med resten av det tørre. Hold igjen 
litt kveitemjøl og tilsett mot slutten slik at deigen får passe kon-
sistens, gjerne litt bløt, men ikkje klissete. Arbeid saman til ein 
glatt og smidig deig (i kjøkkenmaskin laveste hastighet 6-8 
min).   

Dekk bollen med plastfilm eller eit kjøkkenhåndkle og sett dei-
gen til heving i 30-40 minutt, til deigen får dobbel størrelse. 

Ta deigen over på eit bakebord med mjøl, kna litt saman og del 
opp og form til runde eller avlange rundstykker. Legg på bake-
papirkledt steikebrett. Dekk med kjøkkenhåndkle og sett til et-
terheving i 30-40 min. 

Varm steikeovnen til 225 C / 440 F. Pensle rundstykka med 
samanpiska egg, melk eller vatn. Dryss gjerne på sesamfrø eller 
andre frø. 

Steik midt i varm steikeovn i 12-15 min, eller til dei er gyldne. 

Avkjøl på rist. 

Egner seg veldig godt til nedfrysing. 
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Hva er det med svensker og 
musikk?  

10 låter i årets Eurovision Song 
Contest var skrevet av svensker 
og attpåtil slår Sverige knock out 
på resten av verden med vinner-
låta: Euphoria. 

Hva er det som gjør at Thomas 
Hultén – født og oppvokst i 
Katrineholm i Sverige – har klart 
mesterstykket å bli tildelt en 
plass i Houston Ballet og Hous-
ton Grand Opera?  Orkesteret 
som har sitt virke i Worthmam 
Theater i downtown Houston og 
som regnes som USA’s beste og 
der musikerne nøye blir hånd-
plukket?  

La oss like godt innrømme det – 
svensker er selvfølgelige svært 
hyggelige og dyktige mennesker, 
men Vårherre må ha hatt en li-
ten finger med i spillet hva musikalsk talent-utdeling angår....  

Trombonisten ved min side er intet unntak. 

Jeg møter Thomas Hultén en fredags ettermiddag i Skandina-
viske omgivelser på IKEA Houston – iblant nasjonalfargene  
gult og blått.  

Salvation Army Band og USA 

10 år gammel startet Thomas litt tilfeldig - ifølge han selv - i et 
lokalt Salvation Army Band i hjembyen.  Faren hadde selv vært 
en habil trombonist i et jazz-band i mange år og muligens ble 
interessen sådd tidlig også for Thomas.  Senere førte musikkin-
teressen til lange og solide studier ved Gøteborg Conservatory 
der hovedfokuset var på trombone. Etter endt utdannelse ble 
han fortjent tildelt en plass i Bohus Big Band , som er et av Sve-
riges to profesjonelle full-tids band. Og i Gøteborgs Royal 
Symphony & Swedish Opera har han også spilt i flere år.  

Men så melder spørsmålet seg – og som de fleste mennesker 
gjerne spør seg på et visst tidspunkt i livet: Is this it? Sverige 
føltes trangt og lite og ambisjonsnivået sto ikke i forhold til de 
mulighetene han hadde der. Behovet for å gjøre noe nytt melder 
seg. 

I en alder av 32 år pakker han trombonen i kofferten, og drar 
den lange veien over Atlanteren sammen med sin gravide kone, 
Kristina. . Til landet Coulombus oppdaget i 1492 og som av en-
kelte beskrives som det forjettede land. Der det umulige er mu-
lig og der Janteloven bare finnes i Fremmedordboka.  

Operaen 

En ydmyk 47-åring forteller meg om livet i Houston i 1997 og 
om hvordan skjebnen fører en selv til uvante og ukjente høyder. 
Om hvor utfordrende det kunne være de første årene å livnære 
seg som musiker i millionbyen. I tillegg kom barna på rekke og 

rad.  

Selv vil han nok skylde på 
at nettopp skjebnen et-
terhvert gav ham en etter-
lengtet posisjon i Hous-
ton Grand Opera og 
Houston Ballett. En opera 
der et 65 manns orkester 
hver kveld spiller opp og 
derav kun 3 trombonister 

har sitt arbeid. En opera der kun de beste av de beste passerer 
nåløyet og konkurransen om få plasser er stor. Operaen som 
setter opp kjente stykker som: La Boheme, Trollfløyten, Mozart 
og Wagner. Thomas har også spilt i verdenskjente Broadway 
musikaler som: A Chorus Line, Lion King og Wiched for å nevne 
noen. Og sammen med verdens storheter som Ray Charles, 
Tony Bennett, Dave Brubeck, Natalie Cole og Barry Manilow, 
har han delt scene. Det er en svært imponerende merittliste han 
kan vise til.   

Etter å ha blitt litt kjent med denne forsiktige trombonisten, slår 
det meg at det nok ikke bare er flaksen som råder i dette tilfel-
let. Men en stor porsjon vilje og talentet for å ville lykkes. Tho-

Et musikalsk øyeblikk med Thomas Hultén 

 

Hovedsak 
Skrevet av Kate Hellesmark  
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mas Hultén har den såkalte X-factor som populært omtales i 
dagens moderne underholdning. På idrettsspråket heter det: 
Loosers always find an excuse,  but winners always find a way. 
Sånn var det nok,  selv om Janteloven rislet med sabelen for  
Thomas ,   som den stadig  gjør det hos oss andre  Skandinaver 
innimellom. Men motgangen den første tiden gjorde ham desto 
mer motivert, i følge ham 
selv, og hans lidenskap for 
musikk går som en rød tråd 
gjennom livet hans. Han er  
også enig i at viljen til å 
lykkes var sterkt tilstede ”at 
all times”.  

Karriere 

Karrieren hans har allerede 
nådd mange topper, og som 
han selv sier: Det er helt 
surrealistisk å stå side om 
side med disse tidligere 
nevnte berømthetene. Høy-
depunktene har vært så mange allerede og det er vanskelig å 
skulle skille ut et absolutt høydepunkt. Og dessverre blir man 
kanskje litt blasert etterhvert og tar ting for gitt. Det blir en vane 
liksom.  

Utgivelsen av egen CD – Slide Side  - som forøvrig er tilgjengelig 
på både  iTunes og Amazon– ble nominert til hele fem Gram-
mys i 2010. Det gir selvfølgelig mersmak. Selv om det er både 
tidkrevende og arbeidskrevende, så utelukker han ikke flere 
utgivelser i fremtiden. Klassisk musikk står hans hjerte nær og 
det hadde vært en drøm å kunne utgi noe slikt.  

Han kunne også tenke seg å skrive – om det 
ikke hadde blitt musikk den gangen, måtte det 
ha blitt skriving,  fastslår han. 

Familie 

Thomas er lykkelig gift med sin Kristina – ut-
dannet mikrobiolog som jobber på Medical 
Center i downtown. Sammen har de sønnene 
Jakob, David og Phillip.  

Vi er en musikalsk familie der muligens noen 
tar opp arven etter meg. Gutta spiller både fio-
lin og trompet og kona er en habil og dyktig 
pianistinne. Så musikk i hjemmet står sentralt. 
Men det er på ingen måte noe som helst press, 
presiserer Thomas. 

Når jeg har mine 2 daglige øvingstimer i huset 
vil selv katten ut av rommet. Den skraper  til og 
med på døren, ler Thomas, og selvsagt slippes 
den ut. Musikk skal og må være lystbetont! 
Selv for en katt! 

Houston-life 

Å være bosatt i Houston er svært hyggelig og svært varmt, sier 
Thomas videre. Helt fra den dagen vi kom, i 1997,  slår det meg 

hvor hyggelige Houstonierne er. Romsligheten er enorm. Byen 
er på en måte grufull i seg selv, men det bleknes av det flerkul-
turelle mangfoldet og menneskene som finnes her. Menneskene 
gjør byen, poengterer Thomas med et smil.  

Selvsagt får man hjemlengsel til tider. Men foreløpig er det her 
vi hører til og her majoriteten av familien vil bo. 
Men Sverige er jo ”ett mycket vackert land”, sier 
Thomas og ser lengselsfullt ut i luften. 

Mitt neste spørsmål angrer jeg nesten allerede før 
det er sagt: Hva for  andre interesser har han ?  

Selvsagt har denne energibunten av en mann nær-
mest alle døgnets timer besatt. 

Far til tre sønner og med et skolesystem i USA som 
krever stor innsats fra  foreldrenes side, tar natur-
ligvis mye tid. Det vet alle vi som har skolebarn i 
Houston. I tillegg skal det følges opp med fritidsak-
tiviteter på ettermiddagen og henting og bringing i 
Houston-trafikken. Med daglig virke i Wortham 
Center og Operaen, undervisningstimer  ved Uni-

versitetet i Houston og musikklinjen der, medlem av  et eget 
band som spiller  innimellom i helgene,  og daglige øvinger  til 
kveldens forestilling. Det blir liten egen tid , men om jeg skulle 
ha litt tid til overs så liker jeg å lese, sier Thomas. Og løpe. Det 
blir ikke nok løping, humrer han selv om han ser mer enn over 
gjennomsnittet veltrent ut. 

Gleden av det jeg gjør 

Noe av det viktigste for meg er å formidle gleden over det jeg 
gjør til barna mine. Det å følge hjertet sitt og la hver dag bli en 
dag du gleder deg til. Å være musiker er ikke noe du blir rik av. 

Så min lykke er ikke basert på årsinntekten min. Og det er klart 
at jeg også går lei av det jeg gjør – når f.eks. den 35. forestilling-
en av The Nutcracker spilles opp i november og desember må-
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ned. Men jeg er heldig som har en jobb som også er min liden-
skap. Så på den måten kan jeg anse meg selv som rik.  

Spør du min 
kone om livsgle-
den min,  vil hun 
nok tilføye alvo-
ret mitt. Hun er 
selv en utad-
vendt og glad 
person  og syns 
nok at alvoret 
noen ganger tar 
for stor plass hos 
meg. Jeg er en 
grubler og det er 
lett for at det tar 
overhånd. Da er 
det godt å ha en 
Kristina rundt 
seg som letter litt 
på trykket. Skal 
jeg beskrive meg 
selv må det være en mann preget av Skandinavisk jantelov, med 
sterk vilje, grublende og svært sosial. Jeg elsker  jo å ha mennes-
ker rundt meg.  

Google 

Før intervjuet fant sted, googlet jeg Thomas Hultén som seg hør 
og bør for en fersk skribent,  og så igjennom hjemmesiden hans. 

Det var lagt ut flere intervjuer med store nyhetskanaler her i 
Houston – som Fox News og KHOU. Musikalske innslag og 
informasjon om karriere og hva han har oppnådd gjennom åre-

nes løp.  

 

Etter knappe 1 ½ 
time sitter jeg også 
igjen med et solid 
og troverdig bilde 
av denne jordnære 
svensken, Han er 
like hyggelig som 
han ser ut som og 
som han gir ut-
trykk for gjennom 
hjemmesiden sin.  

Han er en stor 
kunster — med et 
gjemt alvor -  slik 
de store og ekte 
kunstnere ofte har. 

Men latteren sitter løst og smilet likeså.  Man kan ikke unngå å 
like denne karen.  

Jeg takker og bukker så mye for intervjuet og beveger meg på 
hjemveien igjen. Stemmen hans har festet seg på minnet mitt og 
han har sagt mye klokt som jeg selv kan ta lærdom av. Jeg ser 
på CD-en jeg har fått i gave og som jeg gleder meg til å spille.  

Tre norske musikere å merke seg  
Asle Røe, Houston 

Jeg vokste opp i Midsund kommune 
på Otrøya utenfor Molde på 70- og 
80- tallet. Begynte å spille gitar 12 
år gammel i valgfag-gruppa på Mid-
sund skule. Lysten til å spille og 
lære gav seg aldri og etter en hard 
økt med hårete 80-talls musikk 
gjennom ungdomsskolen og gymna-
set, meldte interessen seg for jazz 
nærmere 90-tallet. Bodde i Oslo på 
90-tallet og levde der som studio- 
og live-musiker. 

Jeg flyttet til Houston i 2001 med 
kone og barn, og har etter hvert blitt 
godt etablert i musikermiljøet her i 
byen. Spiller både i egne og andres 
sammensetninger. Det går stort sett 
i jazzmusikk, men også andre genrer når det behøves.  

Når det gjelder Houston som musikk-by, så skjer det en god del 
her, men det er kanskje ikke det helt ideelle stedet å være jazz- 
musiker. Den geografiske spredningen av byen (pluss en gans-

ke laber jazz interesse...) gjør at 
det ofte er vanskelig å få folk til å 
komme på konserter. Så selv om 
byen har rundt 5 millioner men-
nesker, så blir det gjerne bare den 
"harde kjernen" som tar seg tid til 
å møte opp.   

Har også nylig vært i studio og 
spilt inn et knippe egne komposi-
sjoner med lokale jazzmusikere i 
Houston. Regner med at denne CD
-en blir tilgjengelig innen utgang-
en av året.  

Et mål for meg som musiker er å 
kunne nå ut til flest mulig både her 
i byen og i Norge med egne kom-
posisjoner og prosjekter. 

 
Asle Roe bor i Clear Lake, TX, og spiller ofte på Jazz gudstje-
neste på sjømannskirken.  

Mobil nr.: 281 682 4451 www.asleroe.com 
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Ingebrigt Flåten, Austin  

Det beste og verste med å være musiker i utlandet 

Vel, jeg er mest en familiemann når jeg er 
hjemme i Austin. Jeg jobber fortsatt mest i 
Europa og pendler over sjøen for oppdrag 
en til to ganger i måneden, men jeg gjør 
sporadiske jobber i Austin og Houston 
innimellom. Det verste med å jobbe her er 
hvor lite statlige penger det finnes i USA 
for kunst og kultur, og hvor vanskelig de 
gjør det for folk i dette landet som har be-
stemt seg for å jobbe innenfor denne 
sjangeren. Det positive er at det finnes 
ekstremt mange ild-sjeler omkring!! 
 
Hvordan er Austin som musikkby? 

Austin er en fantastisk musikkby, den blir jo omtalt som "the 
live-music capital of the world", noe den virkelig klarer å leve 

opp til. 

Hvem inspirerer deg av dagens musikere? 

Alle musikere jeg jobber med til daglig. 

Hvordan ser dine fremtidsplaner ut i 
forhold til musikk? 

Jeg vil komme til å fortsette turneringen, 
men også fokusere mere og mere på plate-
selskapet min kone og jeg akkurat har etab-
lert sammen; www.tektite-records.com 

 
Her kan du lese mer om Ingebrigt 
Flåten: 

www.ingebrigtflaten.com 

www.music.ingebrigtflaten.com 

   www.facebook.com/ingebrigt.flaten 

Marianne Kroken, The Woodlands 

De første årene etter at familien flyttet til Houston i 2007 til-
brakte jeg som ”hjemmeværende husmor” etter 10 år som lek-
tor i klassisk sang ved Universitet i Stavanger. For familien var 
det nesten en nødvendighet å ha en hjemme for å få det hele til 
å gå rundt,  - med en mann som stadig var på reise og barn som 
var med på ulike fritidsaktiviteter.  Men etter hvert som barna 
ble eldre ble også behovet sterkere for å engasjere seg i noe mer 
enn hjemmelige sysler som ”cupcakes og mamma-taxi”.  

Jeg har helt siden vi kom 
over til USA vært med som 
frivillig ”mom” i ulike sam-
menhenger, men de tre 
siste årene har jeg jobbet 
stadig mer med kor både på 
de lokale skolene og i Sjø-
mannskirken. Gjennom det 
har jeg startet med privat 
sangundervisning og jeg 
har jobbet med mange ta-
lentfulle barn og ungdom-
mer.  I tillegg har jeg også 
fått sjansen til å praktisere 
noe selv som solist i ulike 
sammenhenger både ved 
Det Norsk Generalkonsula-
tet og i forbindelse OTC.  

Det beste ved å være musi-
ker her i Houston er at du 
føler deg så velkommen og 
at det er et stort engasje-
ment rundt all type musikk, 
- også klassisk. Den første reaksjonen jeg fikk når de hørte at jeg 
jobbet med musikk og sang, var "Hva kan vi bruke deg til?"  

 
Ikke det at vi har dårlig musikk undervisning i Norge, men for-
eldrenes innsats her gjør det til en fryd å jobbe med kor her. 
Fasilitetene på skolene er helt fantastiske med eget musikkrom 
som er svært godt utstyrt med instrumenter og teknologi.  Det 
at mesteparten av musikkopplæringen er tatt inn i skolene på 
denne måten hjelper mange flere til å få benytte seg av et godt 
utbygd tilbud.   

Houston er en fantastisk musikkby med mange tilbud til store 
og små. Utdannings-
tilbudet her er også veldig 
bra.  

Det er mange store navn 
som inspirerer meg, men 
det som inspirerer meg 
mest er å se en flokk unge 
korsangere. Jeg er helt   
imponert over korprogram-
mene de har her helt fra 
barneskolen til gymnaset. 
 
Mine fremtidsplaner er det 
ikke lett å si så mye om, 
men det hadde vært utrolig 
kjekt om jeg kunne fått  en 
fast jobb ved en av musikk- 
institusjonene  her i distrik-
tet. Eventuelt startet mitt 
eget sangstudio. Det er også 
meget viktig for meg å få 
praktisert som solist. 

 
Ønsker du å komme i kontakt med Marianne?  

Mobil nr.: 936 442 8170  
E-post:  marianne.s.kroken@gmail.com 
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Fri og Villig 

 

Frivillighet 

 

Ny mulighet… 

Min kjæreste hadde i mellomtiden flyttet til Houston TX, og i 
april, reiste jeg etter ham. Jeg hadde ingen klare planer om hva 
jeg skulle gjøre, og da arbeidstillatelse viste seg å være vanskelig 
å få, valgte jeg å ta kursene Innovasjon Norge satte opp i samar-
beid med HCC (Houston Community College). 

Hvert år avholdes den store OTC-messen i Houston, og det er  
Sjømannskirken som er ansvarlig for å skaffe vertinner til res-
tauranten i den Norske Paviljongen. Her inngår også opplæring 
og koordinering av  alle team for de 4 dagene messen pågår, 
samt å påse at all lokal logistikk av personell og leveranser er på 
plass.  

Før jul fikk jeg forespørsel om jeg ville påta meg denne frivillige 
oppgaven, noe jeg takket ja til. Jeg var jo fri… og villig! Jeg viss-
te ikke helt omfanget av jobben, og satte i gang i januar med å 
planlegge hvordan jeg skulle gå frem. Gjennom god kontakt 
med prosjektleder for Den Norske Pavljongen, Gunhild Gaarder 
Kjørstad fra Innovasjon Norge, hadde jeg kontroll på tidsfrister 

og hva som måtte 
gjøres. Gjennom  
lunsjgruppene i 
Houston rekrutterte 
jeg vertinner for å 
jobbe i restauranten, 
samt leveranser av 
hjemmelagede nors-
ke tradisjonelle ka-
ker. 

Mange var kjent med  
Sjømannskirken sitt  
engasjement under 
OTC-messen fra tid-
ligere år, og rekrutte-
ringsprosessen gikk 
smertefritt. Mange 
“nyankomne” ville 
også bidra. Jeg var 
imponert over den 
velvillige innstilling-
en til alle. Listene 
fyltes raskt opp, og 
kakelisten vokste 
raskt. 

Jobben min var krevende, men det var veldig lærerikt og gøy . 
Positive og fleksible damer gjorde alt enklere, og prosessen gikk 
nesten smertefritt da vi kommuniserte og avtalte gjennom egen 
Facebook-gruppe.  

Selve messen gikk av stabelen fra 30. april til 4. mai, og vertin-
nene i kafeen gjorde en strålende jobb. Med ny rekord på 89 

Tilfeldighet… 

En treningstur på sykkel en sen augustkveld i 2009  var utslags-
givende for mitt engasjement innen frivillig arbeide. Under en 
liten hvil kom jeg i prat med en annen syklist og det viste seg at 
han jobbet i administrasjonen for Oslo Ski-VM 2011. 

Vedkommende fortalte litt, og oppfordret meg til å søke som 
frivillig til prøve - VM som holdes året før VM.  

Jeg sendte inn en søknad, og fikk ”jobb” i gruppen “Dedikert 
vertskap”. Oppgaven besto i  sponsoransvar med tilrettelegging 
og oppfølging før og under gjennomføringen av prøve-VM.  
Opplæring ble gitt, og i mars 2010 ble et fantastisk prøve-VM  
avholdt i ny-restaurert og moderne NYE Holmenkollen, som 
badet i sol og med stor tilskuer- oppslutning. 

Dette var gøy! Fantastisk  samhold og entusiasme, nye bekjent-
skaper og kontakter, nye erfaringer og opplevelser samt stor  
idrettsglede. Dette ga mersmak. I dette tidsrommet  hadde jeg 
også  sluttet i min faste jobb etter 23 år i flybransjen,  og var klar 
for å sette ny kurs .  

Mulighet… 

Mitt engasjement 
som frivillig under 
prøve–VM 2010  
skulle vise seg å 
”bære frukter”, og 
jeg fikk fast jobb i 
administrasjonen for 
Oslo Ski-VM 2011. 
En utrolig mulighet 
og spennende ut-
fordring å få jobbe 
med så dyktige med-
arbeidere mot et 
slikt spennende og 
prestisjefylt arrange-
ment. Jeg ble ansatt 
som administrasjons
-medarbeider i VM-
Paviljongen, samt 
frivillig vertskapsle-
der for ”Vertskap 
Sentrum” som inne-
bar rekruttering, 
opplæring og etablering av vertskap på OSL, Oslo  og i VM-
Paviljongen. Jeg har aldri før opplevd så stor entusiasme og 
oppslutning fra så mange mennesker. Over 2200 frivillige bidro 
til et fantastisk Ski-VM med over 300 000 tilskuere. Dette var 
jeg så heldig å være en del av . 

 

Skrevet av: Tove Lysne 

Et av de supre vaktlagene fra årets messe. Fra venstre: Tone Herigstad, Gro 
Hovde, Tove Lysne (undertegnede), Merete Brekne Aanestad, Kirsti Åkre Netland, 
Elin Ovestad Gaard og Anne Katrine Redse Bratfos,  
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Texas Dag, Skandinavisk aktivitetsdag o.l.  

Musikere - spille til kirkens gudstjenester, synge eller spille i 
grupper eller alene til store og små anledninger.   

Julemarkedet - hjelpe til praktisk under selve julemarkedet, 
med salg/påfylling av varer, tilbereding av mat, loddsalg eller 
opprydding og parkering.  

Dugnad – diverse vedlikehold på kirken og tomten.  

. 

 

Følgende frivillige oppgaver kan løses hjemmefra:  

Skrive for Texas Nytt, og/eller være med i redaksjonskomite-
en. Et meningsfullt og spennende arbeid som også ser bra ut på 
CV’en etterpå! 

Fotograf for Texas Nytt 

Saker til nyhetsmail, Facebook, hjemmesider; bilder …  

Bakedag – det trengs masse mat for å drifte en sjømannskirke! 
Er du glad i matlaging av ymse slag, ta kontakt med husmor 
Karianne og hør hva hun trenger frivillige hender til. Kaker og 
boller tas alltid i mot med takk! Det kan leveres på kirken eller 
avtale henting, da det er mange som er i Katy og The Woodlands 
-området i løpet av en uke eller to.  

OTC – bakere og frivillige – meld dere til tjeneste!  

Julemarked – bakere og lage ulike håndarbeid for salg  

Sjømannskirken-i-Katy-gruppe – vi vil se på muligheter og 
behov for sjømannskirke- arrangementer i Katy. Vil du være 
med å jobbe dette fram?  

Sjømannskirken-i-The-Woodlands-gruppe – være med å 
bestemme hvilke arrangement, gudstjenester, kor og ungdoms-
klubb som kan gjennomføres i The Woodlands.  

For alle interesserte: Mail til houston@sjomannskirken.no  

400 OTC-besøkende var kafeen med sine 130 sitteplasser et 
meget populært spise – og møtested for utstillere og gjester. 
Salgsrekord ble også satt  på kakefronten,  hvor all inntekt hvert 
år går uavkortet til Sjømannskirken. En kjærkommen ekstra-
inntekt.  

Som en fellesnevner for frivillig arbeide vil jeg bruke ordene:  
Fellesskap, Entusiasme og Glede. Jeg har aldri tidligere følt mer 
samhold og ”driv”.  Alle er så entusiastiske og velvillige, løs-
ningsorienterte og fleksible, og jobben blir morsom gjennom 
fellesskapet.  En annen positiv ting er at når du har tid og anled-
ning, er det en god følelse å bruke tiden til noe meningsfylt.  
Man  får nyttig erfaring og skaffer nye kontakter som kan være 
verdifulle i ettertid.  

Og ikke minst: Overfor arbeidsgivere er det veldig positivt med 
frivillige verv på CV´en.  

Er du i tvil,  ikke nøl, det er sosialt, det er lærerikt og ikke minst 
gøy å være med som frivillig! Hadde jeg ikke flyttet fra Houston, 
skulle jeg veldig gjerne gjort denne jobben igjen!  

 

 

”Med den lunsjen her kan jeg kjøre hit og jobbe ofte!” sitat en 
frivillig medarbeider på Sjømannskirken, en ganske vanlig tirs-
dag… I sjømannskirkens regi kan alle som vil, utfolde seg i fri-
villig arbeid. En del oppgaver bør helst utføres på kirken, men 
det går også an å jobbe frivillig for Sjømannskirken hjemmefra. 
Her er ideer og forslag, det fins garantert flere!  

Oppgaver som kan løses på sjømannskirken: 

Kjøkkenhjelper lørdag: koke kaffe, steke vafler, lage grøt, 
vaske opp, noe forberedelser til søndagens kirkekaffe. Klokken 
10-16, men trenger ikke ta en hel vakt.  

Kjøkkenhjelper søndag: koke kaffe, lage lunsj til kirkekaffe, 
dekke fram og gjøre klart. Samt opprydding og oppvask etterpå, 
i tidsrommet 10-14.  

Gudstjeneste medarbeider: Lese tekst på norsk eller eng-
elsk, nattverdmedhjelper, være med å planlegge og gjennomføre 
gudstjenesten, lage forbønn etc.  

Søndagsskole leder – ha søndagsskolen en søndag i ny og ne.  

Bakedag sammen med husmor på kirka, anytime, etter avtale 
med Karianne 

Butikk-hjelp på store arrangementer og helger med mye be-
søk. Ved store arrangementer, f.eks. Texas Dag, Vi synger julen 
inn, Julaften, Skandinavisk aktivitetsdag, 17. – mai, søndager 
med konfirmanter osv. Her vil du få opplæring i kasse-apparat 
og kort-terminal.  

Diverse praktiske forberedelser før store arrangement 
som aktivitetsdager, Julemarked, 17. mai osv.  

Ledere på konfirmant samlinger og Lys våken overnatting for 
barn mellom 8 og 13 år. 

Være med og planlegge store familie arrangementer som 

Eirik Tørstad planlegger og gjennomfører Texas Dag samt er 
Primus Motor for god stemning på banen. 

Skrevet av Ingvild Fallegård 
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«Clifton– The Norwegian Capital of Texas»   

Helt Texas 
Skrevet av: Berit Karina Rekdal og Ingvild Fallegård  

fortsatt i dag flere av husene nordmennene bodde i. Kirkene er 
pent ivaretatt og vitner om nordmennenes kristne tro. I dag er 
det to aktive lutherske kirker i Clifton-området Our Savior’s 
Lutheran Church og Rock Church. 

Kirkegårdene er et skue i norsk historie. Det er spesielt å vandre 
rundt her og kjenne igjen så mange norske og noen svenske 
navn og tenke på at disse menneskene forlot alt som var kjent 
og trygt når de reiste til Amerika. Det var et endelig farvel med 
alle de kjente. Således er historien til de første nordmennene  i 
Texas og vår virkelighet i dag ganske annerledes.  

Kong Olav V besøkte i 1982 Clifton og Cleng Persons grav. På 
samme reise la han ned grunnsteinen ved Sjømannskirken i 
Houston og besøkte San Jacinto - monumentet i Houston, se 
Texas Nytt nr. 2 2011.  

Den kjente forfatteren og historikeren Alfred Hauge har gitt ut 
tre bøker om Cleng Peerson. I bøkene kan du lese om hans liv 
og eventyr.  

Cleng Peerson: Hundevakt (1961) novel (Part I of Cleng Peerson
-trilogy) 

Cleng Peerson: Landkjenning (1961) novel (Part II of Cleng 
Peerson-trilogy) 

Cleng Peerson: Ankerfeste. (1965) (Part III of Cleng Peerson-
trilogy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi syns vi er mange nå – nordmenn i Texas. Generalkonsulen 
snakker ofte om 7 000 nordmenn i Houston. Vi er mange nå – 
og vi har vært her lenge, veldig lenge.  

Tar du bilen vest-
over og nordover 
fra Houston gjen-
nom Hill Country 
på småveier, 
country roads og 
higway 6, er det 
mer enn blue-
bonnets, rancher 
og hager fulle 
med rustne biler 
og falleferdige 
løer du får se: Du 
får se vår norske 
historie i Texas! 

«Clifton – The Norwegian Capital of Texas» er en liten by med 
3 000 innbyggere, 1 1/2 time sør for Fort Worth og Dallas.   

Clifton – på bondelandet i Texas - her slo immigrantene fra Ro-
galand seg ned (Ja, det er noe med Rogaland og Texas og det 
har visst alltid vært sånn). Lederen for utvandrerne het Cleng 
Persson, en kveker fra Rogaland som kom til Clifton via New 
York. Sammen med ham kom flere nordmenn til og de bygde 
sine hus og kirker og vi kjenner det igjen, arkitekturen og bygge-
skikken fra Norge på 1800-tallet. Vi kjenner også igjen stein-
gjerdene fra Jæren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Clif-
t o n 
s t å r 
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De kalte stedet Normandy, som senere er endret til Brownsbo-
ro. I slutten av 1847 dro Johan Reinert Reiersen noen mil vest-
over, og organiserte en ny norsk koloni han navngav Four Mile 
Prairie i Kaufman og Van Zandt Counties, senere Prairieville. 
Her ble den første norske kirken i Texas bygget i 1848. Kir-
ken er bygget om flere ganger og heter i dag Four Mile Lutheran 
Church. Johan Reinert Reiersen ble begravet på kirkegården i 
1864. 

I 1868 etter en epidemi flyttet flere av nybyggerne vestover til 
Bosque County. 

 

 

Charles H. Russell (bosatt i Houston, gift med norske Inger 
Russell) har skrevet en bok om en av de første norske kvinnene 
som utvandret fra Norge til Texas. Du kan lese om prestedatter 
og kvinneforkjemper Elise Wærenskjold i hans bok: Undaunted: 
A Norwegian woman in Frontier Texas.  

Den første norske kolonien i Texas ble etablert under ledelse 
av Johan Reinert Reiersen og faren Ole i 1845. De kom via New 
Orleans til Nacogdoches, der ble de ønsket velkommen av Sam 
Houston, og kjøpte så land i Henderson County i Øst-Texas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les om Clifton og borgermester Frederick Volcansek’s Nor-
gesbesøk til Tysvær i sommer  på generalkonsulatet sine hjem-
mesider:  http://www.norway.org/Embassy/houston/Clifton-
Delegasjon-til-Tysvar/ 

Les om Cleng Person her:  
http://en.wikipedia.org/wiki/Cleng_Peerson 

Verdt  å se i Clifton:  
Our Savior’s Lutheran Church og Rock Church.  

Bosque Museum, 310 West 5th Street, Clifton, TX 76634  
http://www.bosquemuseum.org/Cleng Person senteret.  

 
Borgermester Volcansek stiller gjerne opp og setter deg i kon-
takt med noen som kan guide deg rundt. Ta kontakt med hans 
kontor: Damaris Neelley - damaris.neelley@gmail.com for å 
melde din ankomst.  

Foto: Berit Karina Rekdal og Stein Mydske  

Our Savior Lutheran Church i Norse i Clifton ble bygget i 1876  
og er fortsatt i dag en aktiv kirke  med aktiviteter for alle al-
dersgrupper.  

Kartet er tegnet på veggen i forsamlingslokalet tilhø-
rende Our Savior Lutheran Church.  
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Når nystekte tortillas-chips med 2 slags dips settes foran oss, er 
det lett å spise seg småmette før måltidet engang har startet. 
Det tilbyes så et rikt og flerfoldig utvalg av førsteklasses meksi-
kanske retter, selv om valget har lett for å havne på sizzling faji-
tas. Det er innertier hver bidige gang og rikelig med mat -  man 
spiser seg all ”the way to Mexico”. 

Prisene har nærmest stått stille gjennom alle disse årene vi har 
besøkt stedet. Når sluttregninga blir servert, blir vi like overras-
ket over tallet på bunnlinjen hver gang. Man er rik både på 
smak og opplevelse og innhugget i lommeboka er ikke slik at 
man føler at det må bli lenge til neste besøk.  

Lupe Tortilla har nok funnet oppskriften på  hvordan kunder 
velger å komme tilbake gang på gang.  

Det er rett og slett: Preety Good!   

“ES PREETY GOOD” - AT LUPE TORTILLA  

Ut å spise 

 

Skrevet av: Kate Hellesmark  

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. 

Har du en drøm om finkornete hvite sandstrender, velsmaken-
de og fyldige maragaritas til å kjøle deg ned med  en varm og 
solfylt Houston-dag? Lukten av nystekte og rykende ferske faji-
tas, tacos, tortillas og quesidillas – toppet med meksikansk 
gjestfrihet og vennlighet? 

Drømmen om Mexico ligger jo som kjent knappe 3 timers flyrei-
se unna, men om man velger seg et litt lettere alternativ denne 
gang, så anbefales et besøk på restaurant-kjeden LupeTortilla.  
11  restauranter er plassert i ulike deler av Houston, Woodlands, 
Clear Lake og Sugarland – med så tilnærmet autentisk meksi-
kansk smak man kan finne i mils omkrets. Til og med sanden 
har de klart å skaffe – til de aller minstes store glede. De leker 
og koser seg i både minuttene før og kan hende også under mål-
tidet.  Men litt etterarbeid må påregnes for foreldrenes del. Den 
nystrøkne skjorta eller kjolen blir lett gjort om til sand-skjorte 
og sand-kjole og finkornet sand setter seg på alle tenkelige deler 
av kroppen. Men ungene elsker det jo! 

Lupe Tortilla er særdeles populært hele uken igjennom. Under-
tegnede har således vært gjest veldig mange ganger gjennom 7 
års fartstid i Houston og jeg har vel knapt til gode å se tomme 

lokaler. En fredag
- eller lørdags-
kveld må det på-
beregnes litt ven-
tetid for å få 
bord. Men i hyg-
gelige omgivelser 
der unge og gam-
le møtes i salig 
blanding, er ven-
tetiden noe av det 
som skaper at-

mosfæren. En gryende forventning om et måltid som tilfreds-
stiller hele smaks-spekteret vårt. 

www.lupetortilla.com  

West Houston 

318 Stafford St.at Hwy 6 
Houston, TX 77079 
Mon-Thurs 11am – 2 pm – 5:15pm-9 pm 
Friday 11am-2pm – 5:15 pm-10 pm 
Sat 11:30 am-10 pm 
Sun 11:30-9 pm 

West University/Downtown 

2414 Southwest Freeway 
Houston, TX 77098 
Sun-Thurs  11am-10pm 
Fri-Sat 11am- 11 pm 
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Bare muligheter 

Skrevet av: Line Jore Skår 

 

Info 

Houston er en millionby, og det 
innebærer at det meste finnes. 
Selv den med de særeste interes-
ser tror jeg kan finne et kurs for 
nettopp det interessefeltet man 
har. Bruk nettet og søk fram infor-
masjon om temaet. Du vil finne 
mer enn du kunne ane. 

Jeg vil på det sterkeste anbefale å 
delta på kurs, konferanser e.l. 
innenfor et tema som interesserer 
deg. Du vil møte andre med like 
interesser og spennende kontak-
ter kan knyttes. Noe skjer - det er 
sikkert. Amerikanere er etter min 
erfaring veldig åpne og kontaktsø-
kende i slike settinger, og kontakt 
skapes lett. Men det er klart man 
må jo ville det selv også. Jeg har i 
hvert fall hatt mange spennende 
samtaler og møter på disse kursene.  

Jeg har deltatt på ulike kurs på nevnte kurssteder, og kan anbe-
fale alle sammen. Jeg var ute etter “enklere” kurs, men det fin-
nes selvfølgelig mer avanserte og poenggivende kurs og 
utdanninger også.  
 

Rice University- Glasscock School 
of Continuing Courses 

Tilbyr et stort utvalg av dag- og kvelds-
kurser til absolutt overkommelige pri-
ser. 

 

Women’s Institute of Houston 

Tilbyr kurs innen kunst, literatur, filoso-
fi m.m. Ca. $ 200 per kurs. 

Roberta M. Diddel er foredragsholder 
både på Rice University, Glasscock og 
Women’s Institute. Hun er en opplevel-
se der hun øser av egne erfaringer og 
faglig kunnskap. Hennes klasser blir fort 
“utsolgt” så man må være tidlig ute med 
registrering. 

 

Glassel School of Art- MFAH 

Tilbyr kurs innen tegning, maling, smykker, keramikk og foto-
grafering fra nybegynner til avansert og poenggivende nivå. Ca. 
$ 400 for et ukentlig tre timers kurs over et halvt år. Tilbyr også 
workshops og sommerkurs. 

 

Houston Community 
College 

Generelt; Continuing Edu-
cation. Kurs innenfor; busi-
ness, helse, teknologi, 
språk, transport m.m. 

Spesielt; kursene i samar-
beid med Innovation Nor-
way 

 

NLP Coaching and Trai-
ning International 

Tilbyr et introduksjonskurs 
til NLP, NLP Practitioner 
and Coach Certification (120 
timer) og NLP Master Practi-
tioner Certification. 

Bruk mulighetene. Det verste som kan skje er ingen-
ting, og det skjer ikke .-) 

 

 

 

På bilde : Line Jore Skår, Charlotte Berg Sletfjerding, Siv Helen Johansen 
og Marte H.  Stangeland 

Hjemmesider :  

http://gscs.rice.edu 

http://www.wih.org/ 

http://mfah.org/visit/glassell-school 

http://www.hccs.edu 

http://www.nlptrainingcenteroftexas.com 

Kurset i Entrepreneurship som arrangeres i et samarbeid 
mellom Innovasjon Norge og HCC (Houston Community Col-
lege). 
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Glimt fra Kirkeboken 

 
Glimt fra  

Kirkeboken 

Redigert av: Fredrik Fallegård 

Matthias Aleksander Rønning ble døpt på Texas 
Children’s Hospital i Houston 7. februar. Der var 
Matthias i behandling for sykdom. Den 20. mai 
kom Matthias med sine 3 stolte storebrødre Mag-
nus (11 år), Anders (9 år) og Karsten (5 år) og for-
eldrene Madeleine Margaret Noble Rønning og 
Lars Rønning til Sjømannskirken for å ha en dåps-
bekreftelse. Sjømannsprest Eirik Aadland-Tappel 
forrettet ved begge anledningene.  Ella-Sophie Aase Antonsen 

ble døpt i Sjømannskirken i 
Houston 22. mai. Foreldrene 
er Roger Antonsen og Anita-
Iren Addington-Aase. Store-
brødrene heter  Sander Lar-
sen og Oscar Aase Antonsen 

Britt Hellesøe og 
Kjell Anker Knut-
sen, ble viet i sjø-
mannskirken i 
Houston 19.07.12. 
D e  b l e  v i e t 
av Hallvard Olav-
son Mosdøl, som 
var vikar somme-
ren 2012  

Selma Grønfur Håheim ble døpt i 
Sjømannskirken 10. juni. Her er 
hun sammen med foreldrene Ellio-
nor og Ståle, og storesøstrene Stina 
og Sienna  

Ameilie Mahilet Gustafsson, 
snart 3 år, ble døpt 17. juni. 
Stolte foreldre er Maria Pilar 
Llusa og Thomas Gustafsson  

Edvin Karl Gustaf Hols 
ble døpt av tidligere 
sjømannsprest i Hous-
ton Jan Tommy Fosse, 
5. august. Foreldrene er 
Patrik og Elaine Hols.  
Dåpsbarnet har to sto-
resøstre, Alicia og Eveli-
ne.  
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Hvorfor tar folk norskkurs? 

Det er forskjellige grunner for at folk melder seg på norskklas-
ser. De to viktigste er at en jobber for et norsk firma eller har en 
norsk ektefelle/ nær venn. Vi har også elever som har norske 
aner og har lyst til a lære språket og kulturen til forfedre og –
mødre. Elevene våre liker seg godt på kurset og mange kommer 
igjen til neste nivå. 

Hvordan melder man seg på norskkurs? 

De som er interesserte i norskkurs kan melde seg på gjennom 
internettsidene til Norwegian Society of Texas: 
www.nsthouston.org. Klikk på ”Activities” og så ”Language 
Classes.” Påmelding til norskklassene blir også ofte arrangert 
direkte når norske og amerikanske firmaer her i Houston henvi-
ser  interesserte kursdeltagere direkte til Anne-Brith Berge 
(Executive Director, Norwegian American Chamber of Commer-
ce). Hun kan kontaktes på e-post: anne-brith@nacchouston.org. 

Hvilket nivå skal jeg velge? 

Norskklassene i Houston har tre forskjellige nivåer:  Beginner, 
Intermediate, og Advanced. Beginner er for de som er helt 
ukjente med norsk. Det første elevene lærer her er ”Jeg heter 
____, hva heter du?”. Intermediate er for de som kan si noen 
vanlige fraser på norsk og forstår en del dagligtale. Advanced er 
for de som kan holde en samtale gående på norsk. Det er ikke 
nødvendig å vite helt sikkert hvilket nivå som er det rette. Læ-
rerne lytter til elevene gjennom hele kurset og kommer med 
forslag til de som kan få mer ut av undervisningen på et annet 
trinn. 

Hva gjør vi i klassene? 

Hovedmålet med disse klassene er jo å lære 
norsk! Men de fleste norsklærere mener at forstå-
else for lokalkulturen er et viktig innslag i en 
språkklasse, så elevene lærer også om emner som 
norsk historie, helligdager og feiringer, skole- og 
arbeidsliv, mytologi og folkeeventyr, politikk, 
skikk og bruk, shopping, reise på ferie, dagligliv i 
byen og på landet, offentlige organisasjoner, og 
samlivsforhold. Vi bruker bokserien ”På Vei” som 
er en undervisningsserie som benyttes for inn-
vandrere i Norge.  

Ikke bare seriøst! 

Klassene består selvsagt  av lese- og lytteøvelser, pugging 
av gloser, og trening på uttaling av de vanskelige norske 
vokalene. Men vi tar oss også tid til mindre seriøse ting. 
Kursdeltagere får ofte et innblikk i norske tradisjoner og 
delikatesser og har til tider fått servert både vafler, risgrøt, 
gløgg, laks, krumkaker, ertesuppe og melkesjokolade. Vi 
har også hatt morsomme og livlige samtaler om norske 

Norskkurs i Houston 

 

Norskkurs 

 

filmer, nyheter, reklame, mat, musikk og kjendiser, samt det 
norske kongehuset. 

Her forteller Mark litt om sine erfaringer som norsk-
elev: 

Hvorfor vil du lære norsk?  

”Mormoren og morfaren mine kom til USA fra Arendal cirka 
1924 ombord skipet Stavangerfjord.  Moren min var født her i 
USA.  Hun snakket norsk hjemme når hun var ung, men hun 
snakket ikke norsk med meg og søsteren min.  For fem år siden 
reiste alle i familien min til Norge for min mors syttiende burs-
dag fest. Det var fint å treffe alle slektninger og å snakke med 
dem. Nesten alle slektninger snakket engelsk, men de eldste 
slektningene snakket bare norsk, og jeg kunne ikke snakke med 
dem. Når jeg kom tilbake til Houston, var jeg bestemt på å 
lære norsk – jeg hadde lyst å snakke norsk med alle i familien 
min.  Også, det er  godt å snakke språket til mine forfedre.” 

Har du fått bruke noe av det du har lært i klassen?  

”Nå kan jeg lese e-mail og brev fra norske slektninger, og jeg 
skriver email på norsk til dem også.  Når jeg vil skrive på 
norsk for forretning, kan jeg gjøre det.”  

Er det noe du synes har vært vanskelig?  

”Det er vanskelig å lære et nytt språk etter barndommen.  Jeg 
var og besøkte  slektningene mine i Arendal og Kristiansand én 
helg. Jeg snakket norsk med 
dem, men det var vanskelig å 
snakke norsk hele tiden.  Men, 
jeg prøver.”  

Marianne Sviland er 
norsklærer i Houston på tred-
je året. Hun vokste opp i 
Sandnes i Rogaland og an-
kom Houston som ”oljekone” 
og student i 1988 etter 3 år i 
Singapore, Malaysia og Eng-
land. Marianne trives utmer-
ket med norskelevene sine 
hvert semester og har omsi-
der vennet seg til å snakke 
bokmål til dem i stedet for 
Sandnes dialekt. 

Mark Day driver Olsen Day 
Executive Search som er 
et rekrutteringsfirma i Hous-
ton.  Han arbeidet i atten år 
hos Price Waterhouse i Hous-
ton og har vært hodejeger i 
tolv år.  Han gikk på Notre 
Dame universitet og kommer 
opprinnelig fra delstaten 
New York.  

Skrevet av: Mark Day og Marianne Sviland 
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Nasjonaldagsfeiring 2012 

 

Siden sist 
Foto: Silje Glefjell 
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En stor takk til alle som var med å bidra til årets storslagne 17.
-maifeiring! Små og store koste seg på Sjømannskirken i mai-
varmen.  Frivillige bidrog i planlegging og gjennomføring og 
det var pølser, kaker, is og brus til alle .  

Fotograf Silje Glefjell fotograferte for sjømannskirken denne 
dagen. Her kan dere se noen av hennes flotte bilder. Søndag 14. 
Oktober har hun stand på Texas Dagen, her kan du også booke 
tid for fotografering av barn, familien eller livets store og små 
begivenheter.  

www.glefjell.com silje@glefjell.com +1 832 497 7784 
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Ny i byen 

Redigert av Fredrik Fallegård  

 

Ny i byen 

Navn: Tove Presterud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvorfor havnet du i Houston? 

Jeg kom hit i forbindelse med jobb på Det Norske Generalkon-
sulatet. 

Hvilke forventninger har du til oppholdet?  

Jeg synes det er spennende å stifte bekjentskap med et nytt sted 
og en ny kultur. Jeg har bodd andre steder i USA tidligere, men 
hver stat har sitt særpreg. 

Hva tror du du kommer til å savne mest hjemmefra? 

For øyeblikket et kaldt vindpust og jeg vil tippe en skitur et-
terhvert. 

Hvilket inntrykk hadde du av Houston før du kom hit  

Jeg hadde nok et noe undervurdert inntrykk av byen både i 
form av allsidighet og et rikt kultur- og underholdningstilbud.  

Hva tror du den største utfordringen blir?  

Jeg savner vennene mine og det tar tid å venne seg til infra-
strukturen; de lange avstandene samt bilavhengigheten. 

Hva har du tatt med hjemmefra?  

Jeg kom hit fra Rio så ikke annet enn sommerklær og jeg henter 
muligens hunden min. 

Beskriv Houston med fem ord. 

Gjestfri, utadvendt, allsidig, latino og flat 

Hva var noe av det første du gjorde da du landet i 
Houston? 

A dip in the pool og shopping på Whole Foods! 

Navn: Einar og Marte Gamman  

Hvorfor havnet 
dere i Houston? 

Vi kom til Houston 
fordi Einar ble bedt 
om å flytte hit til 
firmaets Houston-
kontor.   

Hvilke forvent-
ninger har dere til 
oppholdet?  

Vi forventer at vi blir 
kjent med mange nye 
mennesker, oppleve 
en ny kultur og håper 
å se mye av Amerika. 

Hva tror du dere kommer til å savne mest hjemmefra?  

Vi kommer nok til å savne familie og venner mest. Vi er også 
glad i å dra til hytta, og kommer nok til å savne skiturer i norsk 
natur.  

Hvilket inntrykk hadde dere av Houston før dere kom 
hit?  

Vi har begge vært her flere ganger i forbindelse med møter i 
Einars jobb, og vi kjenner flere som har bodd her tidligere, så vi 
visste nok litt  hva gikk til.  Vi visste at det var varmt og godt 
store deler av året og at byen er en oljehovedstad og vennskaps-
by med Stavanger.  Ellers visste vi at det var en storby med alt 
det medfører på godt og vondt.   

Hva tror dere den største utfordringen blir? 

Kanskje den største utfordringen blir at vi ikke vil hjem igjen. 
Ellers kan det å ikke ha venner og familie her være en utford-
ring, men vi har heldigvis Skype. Håper vi treffer nye bekjent-
skaper som kan rette på den utfordringen. 

Hva har dere tatt med hjemmefra?  

Foreløpig har vi bare tatt med klær, sengetøy og noen lette dy-
ner og puter siden vi leier møblert. Marte skal hjem og ta med 
seg mer når hun har vært hjemme en tur i september/oktober, 
og da kommer blant annet skiene.  

Beskriv Houston med fem ord. 

Hot, kul, metropol, multikulturell og mat. 

Hva var noe av det første dere gjorde da dere landet i 
Houston? 

Spiste litt mat og dro til butikken for å handle. Deretter var det å 
ta et etterlengtet bad i det flotte bassenget vi har.  
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Navn: Camilla og Per Aadland, med barna  Anna og 
Eline. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hva tror dere den største utfordringen blir? 

Å huske på at «how are you» er en hilsen, og ikke et oppriktig 
spørsmål! 

Per og jeg tenker at den største utfordringen blir skolestart i 
amerikansk skole for Anna (8 år) og Eline (6 år). Til de mestrer 
og behersker språket…  

 

Hva har dere tatt med hjemmefra?  

Bøker, leker, bilder, pågangsmot, godt humør og alt for lite 
solkrem. 

Beskriv Houston med fem ord.  

Stort, varmt, hyggelige mennesker, masse biler og veldig få 
busstopp. 

Hva var noe av det første dere gjorde da dere landet i 
Houston? 

Vi kjølte oss ned i svømmebassenget; -)  

Fra Bodø til Houston 

Kristian, sjømannskirken i Houston sin 
nye kapellan, er sørlending fra sommer-
idyllen Kristiansand, det høres på hans 
klingende tonefall.  

Ingrid er nordlending, fra Lofoten, og 
dialekten høres godt, også på henne.   

Sammen har de bodd 3 år i Bodø der Ing-
rid var pedagogisk leder og styrer i en 
barnehage, mens Kristian har vært prest 
og kateket i Rørvik menighet. Kristian 
skal ha ansvaret for konfirmantene, samt 
være aktiv i trosopplæringstilbudet (0-18 
års gruppen); altså både Lys våken, Texas dag, 4-års bok, litt 
barnekor, ungdomsklubb med mer… Han skal også ha ansvar 
for båtbesøk og vår kontakt med skandinaviske sjøfolk, lede 
gudstjenester, besøke norske flygere i Wichitia Falls og annet 
prestelig arbeide.  

Velkommen til Kristian og Ingrid 
Ingrid har ansvaret for butikken på sjø-
mannskirken, for søndagsskole, frivillig-
het, Lys våken og vil være en meget god 
hjelpende hånd på kjøkkenet.  

Presten er av det sporty slaget og har 
allerede testet løpekulturen i Texas, en 
vakker morgen i Seabrook. Han kaster 
seg gjerne ut i korte løp, men går ikke av 
veien for maraton heller. Sykling står 
også høyt på intresseskalaen, sammen 
med  padling og skigåing.  

Ingrid trives godt med å være i aktivitet i 
bassenget og gå tur med hunden. Etter 
hvert skal muligheter for tur, klatring og 

skikkelig hesteridning utforskes.  

Med dem fra Norge kom verdens vakreste labrador, 3 år gamle 
Sani, som allerede har blitt en «hit» for ungene på tunet. Vi 
ønsker dem varmt velkommen til varme Houston!  
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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. 2-2012 

Lett Sudoku  Vanskelig 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 

3 6 5 4 9 8 7 1 2 

8 2 7 5 3 1 6 4 9 

9 1 4 6 7 2 5 3 8 

1 3 6 9 2 4 8 7 5 

7 5 2 8 6 3 4 9 1 

4 8 9 1 5 7 3 2 6 

2 4 8 3 1 5 9 6 7 

6 7 3 2 8 9 1 5 4 

5 9 1 7 4 6 2 8 3 

2 4 3 1 9 6 8 7 5 

7 8 5 3 4 2 1 9 6 

6 1 9 5 8 7 4 3 2 

8 9 7 4 5 1 6 2 3 

1 6 2 8 7 3 9 5 4 

3 5 4 6 2 9 7 1 8 

9 3 8 2 1 4 5 6 7 

4 2 1 7 6 5 3 8 9 

5 7 6 9 3 8 2 4 1 

    4    3   

6     5 2 8 7 

           9 

   2     3 

 5  6  8     

7      9        

 2   7        

        9 5  

  3 1    4  

Ny Sudoku 
Vanskelig Sudoku 
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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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Norskskolen er et unikt gratis nettbasert undervisningstilbud 
for norske barn bosatt i utlandet. Skolen gir kompletterende 
nettundervisning godkjent av norsk myndigheter. Norskskolen 
har nettelever over hele verden og et titalls nettlærere.  I Hous-
ton tilrettelegger dessuten foreldrene supplerende gruppetreff 
med jevne mellomrom.  

  



 

30   Texas Nytt Nr. 3  2012 

 
 
 
 

Leading Norwegian modular supplier 
www.rogplan.no 

 

The Norwegian American Chamber of 
Commerce, Inc. 

Southwest (Houston) Chapter 
            

 Norway House Cell: 281-682-4327 
 3410 West Dallas Street Tel: 281-537-6879 
 Houston, TX 77019-3807 Fax: 281-587-9284 

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

The Norwegian American Chamber of Commerce (NACC) 
offers useful networking services which can help you  

make the most of your business opportunities. 
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  Viktige kontakter i Houston 

Swedish American Chamber of Com-
merce 

Sarah Sweet 

Telefon:  .................................... 713 216 4261 

E-post:  ......... sarah.j.sweet@jpmchase.com  

 

SWEA Houston 

Kontakt: Margret Kollen 

Telefon: ................................... 281 460 8270 

 .....................................  713 688 0977 , 1338   

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

 

The Swedish Club of Houston 

Kontakt: Cathy Wahren 

Telefon:  .................................. 713 686 8686 

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

 

Nordic Women’s Cultural Club of  

Texas 

Andrea Green 

Telefon:  .................................   713 858 2866 

E-post:  ........................ agreen281@aol.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 

www.innovationnorway.no 

  

INTSOK: 

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

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

 

SKANDINAVIA 

Swedish Consulate General 

2909 Hillcroft, Suite 515 

Houston, TX 77057 

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 
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