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Det er gøy å være stolt! I dag er jeg stolt. Stolt over at du 

nå  sitter og leser den nye utgaven av Texas Nytt. Mange ganger 

i løpet av mitt første år som sjømannsprest i Houston har jeg 

møtt mennesker som setter stor pris på å lese Texas Nytt – nå 

blir det enda mer å lese. Jeg håper det nye bladet vil glede 

mange! 

Som barn husker jeg godt følelsen av å være stolt. Jeg var stolt 

da jeg i 4. klasse spilte borgermesteren i klassens skuespill, og 

da jeg i 6. klasse vant loddtrekningen og endte opp som skolens 

Lucia, selv med kort mørkt hår. Er vi mindre stolte som voksne? 

Jeg tør påstå at vi ikke har mindre å være stolte for, vi er kan-

skje bare blitt litt mer beskjedne. Vi vet litt mer om hva som 

passer seg. ”Beskjedenhet er en dyd” lærte jeg som barn, den 

lærdommen gikk ikke helt inn hos meg. I dag er jeg ikke beskje-

den, bare ganske stolt.  

Og takknemlig. En stor takk går til Terje Odden. Sammen har vi 

arbeidet med bladet du nå leser. Et givende, morsomt og spen-

nende arbeid. Jeg vil også takke Heidi Nesttun Sunde som har 

intervjuet Generalkonsul Jostein Mykletun og hans kone Sonia. 

Heidi er journalist og har bodd i Houston i snart to år med 

mann og barn. Men nå bærer det videre, til Alaska og ny Statoil-

jobb for ham, og en ny tilværelse for kone og barn. Takk for inn-

satsen, Heidi! 

Det er noen nye spalter i denne nye utgaven av Texas Nytt. An-

daktssiden som en av oss i staben har skrevet, er nå erstattet av 

siden som heter Min Salme. Her vil vi utfordre dere til å dele 

deres favorittsalme med Texas Nytt sine lesere. Først ut er Anne 

Sagløkken, les hennes betraktninger på side 4.  

Barn og ungdom har nå fått sine egne sider, og nytt er 

også   Bedriftssiden. Her vil vi presentere ulike norske bedrifter 

i Houston. Først ut er Norway House, som nå bør være kjent 

blant alle nordmenn i Houston. 

Den viktigste endringen med dette bladet er at vi inviterer flere 

til å komme med ting de vil dele. Har du en favorittrestaurant? 

Tips oss gjerne! Send din mail til houston@sjomannskirken.no 

og skriv Texas Nytt i emnefeltet. Det samme med ufluktsmål, 

tips til museer, dagsturer, parker. Det er så lett å tenke at ”det 

vet alle”, men det er ikke alle som vet det… Selv hadde jeg aldri 

hørt om Brazos Bend State Park før jeg leste det på 

www.isrid.com. Nå kan også du lese om det, og send oss gjerne 

dine egne favoritter. Takk til damene bak ISRID-siden for alt 

arbeidet dere har gjort med den i flere år og for at dere lar Sjø-

mannskirken få låne litt stoff derfra til første nummer.  

Så litt om økonomi: Sjømannskirken er ikke en del av statskir-

ken i Norge og får dermed ikke del av skattepengene slik som 

kirken i Norge. 1/3 av utgiftene Sjømannskirken har, får vi dek-

ket over statsbudsjettet, 2/3 er altså innsamlede midler. Vi ser 

at nivået på innsamlede midler i Norge har nådd taket, og da er 

det naturlig å rette blikket utover.  

Godt Texas Nytt År! 

 
Tanker i 

tiden 

Alle Sjømannskirkene fikk på slutten av 2009 en henvendelse 

fra hovedkontoret angående den økonomiske situasjonen for 

Sjømannskirken. Som organisasjon har vi nå kommet dit at vi 

ikke kan vokse lenger. Eventuelle nysatsninger betyr nedleggel-

se eller endring av driftsform andre steder. En slik prosess kan 

være nyttig! Nå foretar hele organisasjonen en vurdering: Hvor 

bør vi være, nå og i framtiden? Hvor bor nordmenn i utlandet? 

Hvem er de og hva har de behov for av Sjømannskirken?  Denne 

prosessen er vi også i gang med i Houston.  

Hver stasjon er selvstendig og har sin egen økonomi. Houston 

har gjennom mange år hatt en sterk og god økonomi, med vel-

villig hjelp fra næringslivet og trofaste givere. En stor takk til 

alle som har vært med å bidra på så mange måter gjennom 

mange år.  

Etter orkanen IKE i 2008 har kirken fått nytt tak, tårn og kled-

ning på kirkebygget, samt at bassengområdet og personalbolige-

nes verandaer er blitt godt oppjustert. Selv med solid innsam-

ling fra private og bedrifter i tillegg til forsikringspenger, har 

dette allikevel kostet kirken mye penger. Samtidig sitter vi med 

et stort anlegg med flere gamle air-conditioning anlegg som vi 

aldri vet når ryker. Midt oppe i dette vil vi drive et aktivt kirke-

arbeid og følge med i tiden på kommunikasjonssiden. For å sik-

re kirkens økonomi også i framtiden har vi laget en avtale som 

vi tilbyr norske bedrifter i Houston, Partnership 2011. Dette kan 

du lese mer om på side 17. Det er fortsatt plass til flere annonsø-

rer i Texas Nytt, ta kontakt med houston@sjomannskirken.no 

for priser og størrelser.  

Sjømannskirkens visjon er: ”Vi vil gi mennesker mot til tro, håp 

og engasjement”. For mange begynner det meste med engasje-

ment. Å sende et tips til Texas Nytt, skrive en restaurantanbefa-

ling, komme med ideer på saker og personer det kan være inter-

essant for flere å lese om, kan være en fin måte å engasjere seg 

på. Jeg liker det engelske uttrykket ”Get involved” -  det er det 

Sjømannskirken ønsker å være i Houston, et sted der mennes-

ker kan finne engasjement eller tro eller håp, eller litt av alt, til 

ulike tider, og det meste begynner med å være med. Get invol-

ved, nå også i Texas Nytt. Godt ”Texas Nytt” år! Jeg gleder meg 

til fortsettelsen!   

Skrevet av: Ingvild Fallegård 

mailto:houston@sjomannskirken.no
http://www.isrid.com
mailto:houston@sjomannskirken.no
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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:  
Tir, tor og fre:  12-16 

Onsdag: 12-20 

Lør og søn: 10-16 

Mandag: Stengt. 

Sjøfolk og andre:  

Ring dersom du vil komme  

utenom åpningstidene! 

Velkommen! 

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

Linda Øyen  
Husmor 
Mobil: +1 832 202 5759  
loy@sjomannskirken.no  

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

Eirik Aadland-Tappel 
Sjømannsprest/kapellan 
 Mobil: +1 832 279 7977 
eaa@sjomannskirken.no 

Terje Øyen  
Vaktmester/Assistent 
Mobil: +1 832 279 7990  
toy@sjomannskirken.no  

Kari Aadland-Tappel 
Assistent - Delstilling 
Mobil: +1 832 202 4293 
kaa@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 kom-

mer 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 interesserte 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 2011’. 

Bankkonto i Norge:  Sparebanken Pluss: 3000.19.93840 

Neste nummer trykkes i mai 2011. 

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 
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Salmen Anne velger seg er hentet fra Norsk Salmebok nr 727. 

”Melodien er enkel, grei og fin. Den er melodiøs og lett å synge”. 

forklarer Anne. Men det er fremfor alt teksten som rører noe 

hos Anne. ”Salmen fanger alt; Guds kjærlighet som fanger alt. 

Guds kjærlighet er uendelig og du kan se Guds kjærlighet i alt, i 

naturen, i alt du ser.”  

Den ellers så ordrike Anne leter faktisk etter ordene når hun 

skal forklare eksakt hva det er med denne salmen som treffer 

henne. For det treffer, treffer en streng i hennes indre og tårene 

fyller øynene hennes. Hun henter salmeboken, blar seg fram og 

leser høyt for meg: ”Og endå er det murar oss imellom… Vårt 

fangerom er murt av redsle-steinar, og fangeklede er vårt   

stengde eg…. Å døm oss, Herre, frikjenn oss i domen! … Den 

rekk så vide som din kjærleik vandrar, til folk av kvar ein rase og 

nasjon.”  

Synlig berørt fortsetter hun: ”Guds kjærlighet omfavner alt det 

vi ser og hører, hvert menneske på denne jorda. Det er noe som 

er veldig viktig for meg.” 

Anne forteller også  at det var vanskelig å velge, for det var flere 

som kjempet om førsteplassen på hennes ”Salmer og sanger 10 

på topp” liste. Bl.a. Han er min sang og min glede. Og om den 

må vi ta med en morsom historie Anne selv har opplevd: 

”Det var på Frelsesarmeen hjemme i Skien. Det satt en kar på 

bakerste benk, ikke helt edru. En god stund ut i preika fikk han 

tydeligvis nok og ropte ut: ”Slutt med det tullet! Syng heller Han 

er min sang og min glede!” Det var det han var kommet for,” 

oppsummerer Anne.  

Skrevet av: Ingvild Fallegård 

Guds kjærleik er som stranda og som graset  

Min salme 

 
Tekst: Anders Frostenson 1968  

Oversatt: Alfred Hauge 1973  

Melodi: Lars Åke Lundberg 1968  

  

Guds kjærleik er som stranda og som graset,  

som vind og vidd og jord og allheims rom.  

Vi fridom fekk å bu der, gå og koma,  

å seia ja til Gud og seia nei.  

Guds kjærleik er som stranda og som graset,  

som vind og vidd og jord og allheims rom. 

  

Vi vil ein fridom der vi er oss sjølve,  

ein fridom vi kan gjera noko av,  

der ingen tomleik finst, men rom for draumar,  

ei jord der tre og blomar kan slå rot.  

Guds kjærleik er som stranda og som graset,  

som vind og vidd og jord og allheims rom. 

  

Og endå er det murar oss imellom,  

og gjennom sprinkelverk vi tøyer hand.  

Vårt fangerom er murt av redsle-steinar,  

og fangeklede er vårt stengde eg.  

Guds kjærleik er som stranda og som graset,  

som vind og vidd og jord og allheims rom. 

 

Å døm oss, Herre, frikjenn oss i domen!  

I di forlating fridom finst og von.  

Den rekk så vide som din kjærleik vandrar,  

til folk av kvar ein rase og nasjon.  

Guds kjærleik er som stranda og som graset,  

som vind og vidd og jord og allheims rom.  

Anne Sagløkken har bodd i USA i 30 år, og kom til Houston 

etter 1 år i Seattle og 1 ½ år i New York.  

Du har sett hennes flotte collage så sant du har vært inne i kir-

kerommet i Sjømannskirken i Houston. Det henger på høyre 

side og heter ”I begynnelsen”. Til venstre ser du Anne foran 

collagen. 
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Baguetter er god turmat! 

Skrevet av: Linda Øyen 

Min gode venn Harriet har lært meg noe som er kjempeviktig. 
Hun sier: ” Å ha god helse er ikke nødvendigvis det samme som 
å være frisk. Man kan ha god helse selv om man er syk.”    
Knakande godt sagt! Det må vi tenke litt på.  

Jeg tror jeg har fortalt dere tidligere at jeg takker min Skaper 
veldig ofte for helse og arbeidsglede. Det er så stort å få ha en 
god og meningsfull jobb i et fantastisk arbeidsfellesskap på en 
super arbeidsplass, å glede seg til å gå på jobben, selv om det er 
travle dager med mye å gjøre. Og på toppen av alt får jeg jobbe 
sammen med kjæresten min. En kan jo få god helse bare av å 
tenke på det! 

Er det virkelig mulig å ha god helse selv om man ikke er frisk? 
Hva er det å ha god helse? 

Det handler mye om hva vi har fokus på og hvordan vi lager det 
til for oss selv. Det er viktig å ha meningsfulle gjøremål, både 
for seg selv og andre. En god hobby, f.eks., det er fint. ( Så dere 
den flotte veven som sto på Silent Auction under julebasaren? 
Den fikk jeg i gave av Astri og Martin Mosvold, og jeg gleder 
meg sååå til å begynne å veve på den! Tuuusen takk.) 

Veldedig arbeid er flott, vi har godt av å bry oss om andre. En 
sunn livsstil er også bra. 

Tenk hvor mye det betyr å ha et godt forhold til de som er rundt 
deg. Familie og venner, alle de man kan bety noe for og være et 
godt medmenneske for.  

Og ikke glem å smile og le! Det er så viktig, det smelter is både 
inni deg selv og i dine omgivelser. Det er avvæpnende og beha-
gelig, og gir deg selv og andre et annet perspektiv på ting. 

Jeg har gjort noe som jeg ikke er helt sikker på om kommer  
under god helse eller midtlivskrise. Kanskje begge deler: Jeg har 
fått meg en motorsykkel. Rød og fin. Med masse krom. Og stor 
motor. Den har jeg tenkt å cruise rundt i Houston og omegn 
med, sammen med min kjære som faller inn i samme kategori... 

Huff, det er tøft rundt de femti... Her gjelder det å fokusere på 
det som er godt og gir god helse. 

Men drar vi på tur, er det koselig med god turmat. Vi som har 
vokst opp i Norge har lært å smøre niste, og her skal du få et 
tips som er supergodt. 

Stek noen baguetter i ovnen så de blir gode og sprø. Når de er 
kalde, deler du dem i den lengden du liker. Var det noen som 
sa ”footlong”? 

Del dem nesten over på langs, men la dem henge sammen i den 
ene siden. 

Påfør godt smør på begge flatene, så legger du på en god dres-
sing i den mengden og smaken du liker. 

Del løk i tynne skiver og legg på litt oppå dressingen. Ta så litt 
oppdelt isbergsalat, skinke ( eller et kjøttpålegg du liker godt), 
osteskiver, tomat og agurk i skiver og litt salt og pepper. Topp 
gjerne med sort oliven, hvis du liker det. Trykk den litt godt 
sammen, husk at du skal kunne gape over den med verdigheten 
i behold... 

Dette er godt å servere når du får gjester også, til et enkelt mål-
tid på terrassen eller foran TV. 

Fortsatt Godt Nytt År og God Helse. 

 

Husmors 

side 
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 Av Heidi Nesttun Sunde 

Houstons nye generalkonsul Jostein Mykletun og fru Sonia har 

hatt en forrykende start her i Texas. Besøk av flere norske 

toppolitikere, åpning av Norway House, reiser og mottakelser 

utgjør bare noen av oppgavene de har gjennomført. Og 2011 

tegner ikke til å bli mindre hektisk. Snarere tvert i mot! 

Den første ministeren som ankom Houston etter at Jostein 

Mykletun tiltrådte i september i fjor, var nærings- og han-

delsminister Trond Giske, som offisielt åpnet Norway 

House den 16. november. Norway House består av Det 

Norske Generalkonsulat, INTSOK, Innovasjon Norge og 

Norsk-Amerikansk Handelskammer.  

Statsråden ledet også en rundebords-diskusjon for de mest 

sentrale norske næringslivstoppene i Houston. Her fikk 

nærings- og handelsministeren høre hva som skjer i ener-

gimetropolen, om utsikter fremover og ambisjoner for 

norsk næringsnærvær. 

Mykletun viser frem kopier av to avisartikler fra Houston 

Chronicle, ett intervju med Giske og en kronikk, som mi-

nisteren selv har skrevet og fått på trykk. 

-Begge sakene går på samarbeidet mellom Texas og Norge, 

forklarer han. Giske tar også opp det faktum at Norge bi-

stod med 25 fartøy etter Deep Horizon-ulykken, samtidig 

som han takket for hjelpen vi fikk av Red Adair under Bra-

voutblåsningen i 1977.  

Mykletun ankom Houston mens det ennå stormet rundt 

BP og konsulatet hadde en strøm av mediehenvendelser. 

Han ser at ulykken har påvirket oljeindustrien verden 

over, fra økt skepsis rundt oljeboring i våre egne nordom-

råder til selskaper som har rigger liggende brakk ute i 

Mexico-gulfen. Han mener det nå er tid for refleksjon 

rundt oljeindustrien verden rundt, for miljø er noe som 

ligger hans hjerte nær. I flere år jobbet han med miljø i 

ENS (Environment Northern Seas Foundation), Miljøsok 

og ONS (Offshore Northern Seas) og bidro til å sette miljø 

på dagsorden både i ONS og i styrerom hos flere norske 

energiselskaper. 

-Jeg jobbet også med å legge til rette prosedyrer for å ta ut 

olje og gass på den mest miljøvennlige måten, slik at Norge 

ble trendsettende innen HMS-sektoren, forklarer 

Mykletun. 

Travel høst 

Uken før jul fikk de endelig et velfortjent pust i bakken, 

med cruise i Karibia sammen med sine tre sønner.  Men 

selve julaften ble feiret her i Houston med pinnekjøtt fra 

Sjømannskirken. Selv om Sonia er født i Kenya, feires ju-

len etter norske tradisjoner. 

- Som regel ferier vi julen på Vaset i Valdres, hvor vi har 

hytte, og jeg lager ofte pinnekjøttmiddag til 16-18 perso-

ner, sier Sonia. 

Og at Sonia er et arbeidsjern hersker det ingen tvil om. 

Under Sjømannskirkens julebasar jobbet hun i kulissene 

med å pynte kaker for å holde kafeteriaen i full drift. I til-

legg har hun nærmest driftsansvar for residensen og alle 

mottagelsene de har holdt, og de startet ganske så friskt! 

-Da vi kom hit inviterte vi til egen velkomstfest for å bli 

kjent.  Vi ønsket rett og slett oss selv velkommen ved å in-

vitere 150 gjester med tilknytning til Houston. Det ble godt 

mottatt, og spesielt blant norsk-amerikanerne, sier Sonia 

med et stort smil. De syntes det var veldig hyggelig å bli 

invitert inn på norsk grunn! 

Konsulparet har regnet ut at de hadde nærmere 1200 per-

soner innom residensen bare i løpet av de fire første måne-

dene i Houston. Nå har de kommet ut av tellingen. 

-En ting er helt sikkert, skyter Jostein inn, og det er at det-

te hadde jeg aldri klart uten Sonia! Hun sørger for at alt 

går på skinner. UD får mye gratis ved at vi jobber som et 

team for Norge. Men vi er i Norges utenrikstjeneste, med 

strek under tjeneste! 

De har også rukket å besøke New Orleans, hvor de samar-

beider med Sjømannskirken, og Clifton, Norges hovedstad 

i Texas. 

Sonia og Jostein Mykletun gir alt for Norge! 

 

Portrett-

intervju 

Foto: Maja Kristine Sørensen og Terje Odden 
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-Clifton er byen Cleng Peerson, “utvandringens far”, 

grunnla i Texas i 1852 og hvor 25% av befolkningen er av 

direkte norsk avstamning, kan Mykletun fortelle. 

I Clifton besøkte konsulparet to norske lutherske kirker. 

Disse er nå koblet opp mot Sjømannskirken i Houston, noe 

som kan bli et spennende og givende samarbeid for begge 

parter. 

Generalkonsulen har takket ja til å bli medlem i Kirkerå-

det, og føler han allerede har fått et tett og godt samarbeid 

med Sjømannskirken. 

-Jeg er veldig stolt over å sitte i Kirkerådet. Det er en stor 

glede for meg, og kirken er et viktig samlingspunkt i det 

norske miljøet. Jeg sier at den femte søylen i Norway 

House, i tillegg til de fire som holder hus her, faktisk er 

Sjømannskirken, selv om den ligger i Pasadena, understre-

ker Mykletun. 

Utfordringen for Generalkonsulatet og Sjømannskirken er 

nå å skaffe seg oversikt over hvem- og hvor mange nord-

menn som bor her. Før måtte alle norske i utlandet regist-

rere seg ved ambassade eller konsulat, men dette ble det 

slutt på for flere år siden 

-Vi trenger en god felles database med telefonnummer, så 

vi kan sende ut SMS-er ved naturkatastrofer eller ulykker, 

forklarer Mykletun. 

Veien til Houston 

Sonia og Jostein møttes på Macalester College i St. Paul, 

Minnesota, hvor de studerte sammen på slutten av 60-

tallet og bodde i seks år. Macalester er faktisk blitt familie-

colleget til Mykletuns, for tilsammen 13 familiemedlem-

mer har studert der, inkludert deres tre sønner.  

-Vi har fremdeles tett og god kontakt med Minnesota, en 

viktig del av livet vårt, understreker de. 

Årene i Midtvesten ble avsluttet i 1975, da Jostein etter 

Master of Arts, tok doktorgrad ved University of Minneso-

ta og Sonia tok Master of Arts samme sted. 

I årene som fulgte jobbet Jostein med forskning og miljø, 

som rådgiver, gjesteprofessor, hadde lederstillinger innen 

energi og miljø, før han i 1999 ble ansatt som forsknings-

rådgiver ved den norske EU-delegasjonen i Brüssel. I 2001 

gikk turen videre til Washington DC, som Forsknings- og 

teknologiansvarlig ved Den norske ambassaden.  

-Vi kom rett etter 9/11 og kunne kjenne røyklukten, som 

drev ut fra Pentagon. Ingen hyggelig velkomst, sier Jostein 

ettertenksomt. 

Mens de bodde i Washington jobbet Sonia som selvstendig 

næringsdrivende med fokus på studentutveksling USA-

Norge.  Samtidig satt hun i styret for Macalester Alumni 

Board og jobbet med fundraising. 

-Jeg pendlet mye til Minnesota frem til 2005, men det var 

utrolig givende og det ble mange spennende diskusjoner 

med likesinnede, ler Sonia. 

Senhøstes 2005 gikk Jostein til jobben som direktør for 

UDs seksjon for næringsliv, forskning og CSR (Corporate 

Social Responisibility). Drøyt to år senere ble han utnevnt 

til Nordområdeambassadør for Arktiske strøk, regje-

ringens viktigste strategiske satsingsfelt, hvor han ledet 

sekretariatet for klimaendringer og geopolitikk. Sonia ble 

direktør i stipendieprogrammet for studenter; U.S.-

Norway Fulbright Foundation for Educational Exchange, 

et flaggskip i USA, hvor intensjonen er at utveksling av 

studenter og kunnskap skal bidra til fred. 

-Det er stor interesse for amerikanere i Norge, men utford-

ringen var å gjøre Norge kjent for amerikanere. Jeg fikk 

økt budsjettene og flyttet orienteringsmøtene til Nobelin-

stituttet for å få en viktig ramme rundt. Det hjalp, sier So-

nia, som naturlig nok også kommer inn på Nobels Freds-

pris. 

- Da Obama fikk fredsprisen var vi på Grand Hotell mens 

presidentparet stod på balkongen. Det var en fantastisk 

opplevelse å føle bruset og mottagelsen de fikk, sier Sonia. 

Profilering av Norge 

Houston er Norges største koloni av nordmenn utenfor 

Skandinavia, med 6000-7000 mennesker og 140 norske 

bedrifter. 

- Dette er et viktig sted for norske næringsinteresser, ikke 

bare innen olje og gass, men også innen IT, finans, helse og 

forskning. Det er min plikt og mitt ansvar å markedsføre 

Norge som en moderne og innovativ nasjon, understreker 

Mykletun. 

Det norske konsulatet er det eneste som har eget hus, noe 

som gjør det lettere å bygge opp Norge som varemerke.  
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-Små bedrifter kan både leie kontorer og møterom her i 

Norway House. Det er et viktig signal overfor aktuelle kli-

enter; nemlig at hele Norge står bak. Felles front mot Tex-

as, poengterer Mykletun. 

Norway house har nylig fått pris og gullsertifisering av U.S 

Green Building Council for Leadership in Energy and En-

vironmental Design, mens residensen har fått arkitektur-

pris, så vi kan absolutt være stolte av våre norske hus her i 

Houston! 

Samtidig er kjernevirksomheten konsulære tjenester, som 

pass og visum, men innebærer også fengselsbesøk, barne-

bortføringssaker og dødsfall. Mykletun har mye nytt å sette 

seg inn i, det er mange lover og regler i USA. Likevel tok 

han seg tid til å invitere sine 15 honorære konsuler til 

Houston i november, for som han sier: 

-De er et utrolig viktig nettverk, som jobber frivillig for 

Norge. 

Generalkonsulatet har embetsansvar for 10 delstater, i til-

legg til Jamaica, Puerto Rico og US Virgin Islands. 

Samarbeid 

Den første uken i januar ankom en tung delegasjon fra 

Helse- og omsorgsdepartementet Houston for å besøke 

Rice University, Texas Medical Institute, Texas Children’s 

Hospital og MD Anderson Cancer Center.  

MD Anderson behandler også norske pasienter, hvorav 

flere har funnet trøst og fellesskap hos Sjømannskirken 

under vanskelige opphold og spesielt familier med syke 

barn.  

Norge leverer høyteknologiske produkter og tjenester til 

NASA sitt romfartsprogram, og i den forbindelse er det 

nylig arrangert en workshop som kombinerer romfart og 

oljeutvinning.  

-Dypvannsboring går 

nedover og romfart 

går oppover, men ett 

eller annet sted på 

veien får disse to 

energiene en over-

lapp, og vi kaller 

konferansen for 

learning both ways, 

forklarer Mykletun.  

Samarbeid med 

andre lands konsula-

ter står også på 

agendaen. 

-Vi arbeider ikke 

bare solo. I desem-

ber holdt vi en vellykket konferanse om karbonfangst og 

lagring sammen med det Britiske Konsulatet. To Nordsjø-

land med felles front 

innen klima, forklarer 

Mykletun.  

Tiden fremover byr på 

spennende oppgaver for 

vårt nye konsulpar.  

Sonia har kommet inn i 

det norske miljøet og 

begynner å bli kjent. 

Men hun synes mange 

ting tar fryktelig lang 

tid her i Texas, for det 

blir mye bilkjøring. Og 

det er kanskje ikke så 

rart, siden Houstonom-

rådet er like stort som 

fylkene Buskerud, 

Akershus og Vestfold til 

sammen! 

Sonia er nå blitt med-

lem i styret for Fulbright - Greater Houston Area, har alle-

rede vært på middag hjemme hos presidenten ved Rice 

University, og har hatt møter med ledelsen for flere univer-

siteter. 

Sonia startet programmet “Arctic Chair” gjennom Ful-

bright. Dette er et 4-årig prosjekt, som går på å få ameri-

kanske forskere til Svalbard Forskningsstasjon og norske 

professorer til USA, og hun mener liknende Chair-

ordninger Norge–Texas bør være mulig innen energi og 

medisin. 

-Ja, det er mye å gjøre og mye som skjer, men likevel er jeg 

i gang for å finne noe å gjøre for meg selv, ler hun.  

Konsulparet kjenner både Midtvesten, Østkysten og Cali-

fornia ganske godt, og nå gleder de seg til å bli kjent med 

vår del av landet. 

-Vi føler at ringen nå er sluttet. Vi er tilbake i USA, hvor 

sønnene våre også har bosatt seg, og i denne fasen av kar-

rieren utforsker vi vårt siste territorium i USA, sier de. 

Som vi forstår, bruker ekteparet hele sitt register innen 

utdannelse og erfaring fra forskning, miljøvern, nærings-

liv, helse og diplomati til utvekslingsprogrammer for 

kunnskap, kulturforståelse og fred i sitt arbeid for Norge. 

Spennende prosjekter står i kø, og du kan følge med på 

Generalkonsulatets nettsider: http://www.norway.org/

Embassy/houston/ 

Vi ønsker Sonia og Jostein - Team Norway - velkommen til 

Houston og ønsker dere lykke til! 
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Dette er Norway House 

En av de første offisielle oppgavene til den nye generalkonsulen, 

var åpningen av Norway House 16. november 2010. Bygget ble 

tatt i bruk allerede 1. februar samme år, og her har man fått 

samlet mange viktige støttespillere for norske bedrifter og deres 

ansatte som allerede er, eller skal etablere seg i Houston.  

Bygget ligger sentralt like utenfor downtown Houston. Første 

etasje rommer en garasje for ansatte og besøkende, og i andre 

etasje kan leietakerne glede seg over lyse og moderne lokaler. I 

tillegg til de faste leietakerne, skal bygget også fungere som in-

kubator for nye norske firmaer som vil etablere seg i Houston.  

Hos konsulatet kan du fornye pass eller søke om visum til    

Norge. Skranken er åpen fra 9:30-12:00 mandag, tirsdag, tors-

dag og fredag. Alle detaljer finnes på deres hjemmeside. 

Skrevet av: Terje Odden 

 

Bedrift 

 

Fra venstre: Handels– og næringsminister Trond Giske, gene-

ralkonsul Jostein Mykletun og direktør i Innovation Norway i 

Houston, Bjørn Tormod Akselsen. 

Royal Norwegian Consulate General 
Phone: 713 620 4200 
Fax: 713 620 4290 
cg.houston@mfa.no 
www.norway.org 
 
Innovation  Norway 
Phone: 713 620 4260 
houston@innovationnorway.no 
www.innovasjonnorge.no 
 
 

INTSOK  
Norwegian Oil and Gas Partners 
Phone: 713 620 4258 
john.hurter@intsok.com 
www.intsok.no 
 
NACC—Norwegian American  
Chamber of Commerce 
Phone: 281 537 6879  
Fax: 281 587 9284 
anne-brith@nacchouston.org 
www.nacchouston.org 

Norway House 

3410 West Dallas street, Houston, Texas 77019 
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Glimt fra Kirkeboken 
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6 4               
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Lett Sudoku  

Løsning på oppgavene kommer i neste nummer! 

 
Glimt fra  

Kirkeboken 

Brudeparet Torstein Slatto Thomassen og Jenny M.  
Casanova giftet seg på Sjømannskirken i Houston 18.  
desember 2010.  

Anna Helene Williams ble døpt i Sjømannskirken 1. juledag, 25. 

desember 2010. Her sammen med storesøster Kaja Aiyana,  

foreldre Bryant Williams og Ingrid Williams, og sjømannsprest 

Eirik Aadland-Tappel. 

Astri Emilie Wiley ble døpt 30. januar i sjømannskirken. 

Foreldre er Timothy Wiley (her med storebror Jon Henrik på 

armen), og Nina Merethe Wiley (til høyre). I midten er fadderne 

Kyle Woodland og Ingvild Nakstad med dåpsbarnet. Til venstre 

sjømannsprest Ingvild Mydske Fallegård. 

Barn til dåpen?   

Har dere fått barn og har lyst til å ha  

dåp på Sjømannskirken? 

Kontakt oss for å avtale tidspunkt for dåp. 
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 1 2   3 4 

 5     6   

 7   8     

 9       10  

    11  12    

 13 14        

15     

Vannrett: 
 1.  Kongssønn 
 5.  Smilte 
 6.  To like 
 7.  Lage ost 
 9.  Glaner 
11.  Pålegg 
13.  Skjelve 
15.  Pikenavn 
 
Loddrett: 
 1.  Visle 
 2.  Blomst 
 3.  Pronomen 
 4.  Dansk ord for gris 
 8.  Fugl 
10.  Rovdyr 
12.  I istedenfor 
14.  Vann i fast form 

Kryssord 

Å vokse 
- Vokser du forsatt, pappa? 

- Nei, hvordan det? 

- Jo, for hodet ditt begynner 

å stikke opp fra håret. 

Lite barn 
- Du verden for et lite barn! 

- Ikke så rart det, vel. Det er 

jo mitt barnebarn. 

Fått en bil 
- Hvem har du fått den fine 

bilen av Anders? spør mam-

ma. 

- Av en jente i parken. 

- Hva sa hun da? 

- Ingenting, hun bare skrek. 

 

Barnas side 

Lydia Kristine Lundetræ, 4 ½ har tegnet et fengsel og skrevet 

navnet sitt der, også har hun kalt den flotte tegningen sin 

”Inne i et fengsel”. Kanskje Lydia tenker på dem som sitter 

fengslet i utlandet og får besøk av Sjømannskirken?  

Fra barnemunn 
Damene er mykere i hjørnene enn det mennene er.  

(Pia, 6 år)  

Smuglere har tatt med seg bibler inn i Kina. Hvis de 

leser Bibelen der, kan de bli fanget og puttet i asjetten.  

Spøkelser har ikke kropper av kjøtt, men av sengetøy. 

(Olav, 5 år)  

Utseende har ingenting å si. Se på meg – jeg er veldig 

kjekk, men har allikevel ingen å gifte meg med.  

(Brian 7 år) .  

Bidrag til barnesiden! 

Vi  ønsker flere tegninger og vitser til 

neste nummer av Texas Nytt! Du kan 

også lage oppgaver, gåter, osv. som vi 

kan bruke. Send dem på epost til  

houston@sjomannskirken.no, eller ta 

dem med neste gang du er på kirken! 

Fra barnemunn 
Moren min sier at jeg går 

henne på nervene, enda 

jeg står helt stille.  

(Sigurd 6 år)  

Denne tegningen er laget av Sofie Ramberg, som blir 8 år i 

mars (og da endelig kan være med Lys Våken overnatting i 

kirken for barn mellom 8 og 13 år i mai!). Hun har tegnet 

kirkerommet i Sjømannskirken i Houston.  

Redigert av: Terje Odden 
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Brazos Bend State Park 

Adresse: 

21901 FM 762 Rd Needville, TX 77461 

Ca. 40 minutters kjøring fra Houston 

Vi har tatt denne turen flere ganger og trives godt i disse 
landlige omgivelsene. Her er det fint å gå eller sykle, spille 
ball eller andre spill på gresslettene, og å ta en piknik i det 
grønne. De har også flere griller plassert i området.  

Brazos Bend er kjent som Alligatorparken, og du kan være 
heldig å se alligatorer langs løypene rundt vannene. De sier 
det er flest alligatorer å se om morgenen, og februar skal 
være den beste måneden for alligator-beskuelse. Fuglelivet 
her gjør det også verdt å ta en tur og stikk innom ”The Natu-
re Center”, her får du informasjon om plante- og dyrelivet 
og de har også ulike utstillinger. 

 

Helt Texas 

Teksten og bildene til venstre og  øverst til høyre er hentet fra www.isrid.com, et nettsted laget spesielt for norske Expats i Houston. 

I tillegg til reisebrev fra Texas , inneholder nettstedet nyttig informasjon til de som flytter til Houston. 

Har du forslag (og gjerne bilder!) til andre reisemål i Texas som du gjerne vil dele med andre, send en mail til  

houston@sjomannskirken.no 

Skrevet av: Laila Reitan  

Bildene er tatt av Laila Reitan og David Hall. 
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Pappasito’s Cantina 

Webside: www.pappasitos.com 
Åpningstider: Søn-tor: 11-22, fre-lør: 11-23 

(kan variere, sjekk websiden!) 
 

Pappasito’s var mitt første møte med ’orntli’ TexMex cousine, da 

jeg begynte å reise til Houston i jobbsammenheng i 1989. Fram 

til da hadde Cactus på Aker Brygge vært en av mine favoritter, 

som den eneste restauranten i denne kategorien jeg hadde be-

søkt på den sida av Atlanteren. 

Har du ikke vært på Pappasito’s, er den vel verdt et besøk. De 

har høyt tempo, til tider høyt støynivå, men som regel lynrask 

servering og hyggelig personale, uansett hvor kaotisk det er. De 

tar ikke imot bordbestilling (bare for 12 eller fler), men hvis det 

er fullt kan du vente i baren, og der får du servert så mye chips 

og salsa du ønsker. Så snart du setter deg ved bordet, kommer 

det mer chips og salsa, og hvis du ønsker kan du få smeltet ost 

(Chile con Queso) til å dyppe chipsen i. Farlig godt! Menyen er 

variert og innholdsrik som på de fleste TexMex restauranter, 

men min personlige favoritt er Fajitas. Ingen kan Fajitas som 

Pappasito’s, og hver onsdag har de Fajitas til halv pris. En an-

nen favoritt er Matamoros, 

som er kylling-fajitas med 

spareribs! Dessverre er det 

sjelden jeg får prøvd det, men 

de har også en dessert som er 

verdt et besøk i seg selv: En 

iskule med nøtter, karamell– 

og sjokoladesaus! Mmmm.. 

PS: Kanskje unødvendig å nevne det: Et besøk på Cactus ble 

aldri det samme igjen! 

Har du en favorittrestaurant? 

Houston sies å ha flere restauranter per innbygger, og per kvad-

ratkilometer, enn noen annen storby i USA. Samtidig er det en 

av de billigste byene å gå ut og spise i, noe som gjør at det ofte 

kan være kø for å komme inn på de mest populære stedene. På 

denne sida ønsker vi å presentere lokale perler som er verdt et 

besøk og som gjør seg bemerket med god mat, gode priser og 

godt miljø. 

Vi ønsker forslag til restauranter som bør presenteres her. Har 

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

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

kort begrunnelse. 

I mellomtiden presenterer vi en av mine favoritter, som alltid er 

en suksess når jeg har besøk fra Norge! 

Skrevet av: Terje Odden 

Hvor mye skal jeg tipse? 

Et av de mest diskuterte temaer blant nordmenn i USA er; hvor 

mye skal man tipse på restauranter? I motsetning til Europa, 

har kelnere i USA lite eller ingen fast lønn, så de er helt avheng-

ige av tips for å få en anstendig årslønn. I Norge er prisen i me-

nyen inkludert tips og moms, mens i USA kommer dette i til-

legg. De fleste restauranter legger på 15-20% for selskap på 6 

personer eller mer, så dette er en bra pekepinn hva normen bør 

være. 

I Texas er det 8.25% sales tax (de fleste steder), så mange bru-

ker det doble av taxen som en tommelfingerregel for tips. Pro-

blemet er at restauranter ikke har tax på alkohol, så med denne 

metoden betaler du bare tips på maten!  

Jeg bruker ofte følgende tabell: 

Når du får regningen, ta totalbeløpet inkludert tax og legg til: 

Buffetrestauranter og frokost: 10-15% 
Lunsj (servering ved bordet): 15-18% 
Middag (uformell): 18-20% 
Middag (formell): 20-25% 
 
Får du ekstra god service, kan du naturligvis legge igjen mer! 

Til slutt: Ikke bruk tips til å ’straffe’ dårlig service, feil rett eller 

kald mat (eller bråkete barn ved nabobordet). Si alltid fra til 

hovmesteren hvis det er noe du er misfornøyd med, så de får en 

sjanse til å rette det opp! På mange steder må kelnerne betale 

kjøkken– og ryddepersonalet en fast prosentsats, så kniper du 

inn på tipsen fordi maten ikke smaker som forventet eller gaffe-

len var skitten, er det bare kelneren du straffer.  

 

Ut å spise 
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Har du fått den nye nyhetsmailen? Den sendes ut til de som 

tidligere fikk fellesmail. Nyhetsmailen går ut annenhver onsdag. 

For å melde deg på nyhetsmailen, gå til vår hjemmeside. Ne-

derst på siden er det en grå linje med noen ikoner til høyre; 

trykk på brev-ikonet og skriv inn din mailadresse. 

Det er på nettsidene våre www.sjomannskirken.no/houston du 

nå til en hver tid vil finne det mest oppdaterte programmet om 

Kommunikasjon 

Skrevet av: Ingvild Fallegård 

 

Info 

VELKOMMEN TIL  

SJØMANNSKIRKENS ÅRSMØTE  

SØNDAG 3. APRIL 

 

Etter gudstjenesten søndag 3. april inviterer vi til årsmøte i Sjømannskirken i Houston. Vil du være med å påvirke arbeidet i Sjø-

mannskirken? Vil du si noe om hvilken retning du mener arbeidet bør ta? Vil du høre om året som har gått, hvordan det står til 

med økonomien eller om planer framover? Er du nysgjerrig på hva nye vedtekter og den nye måten å organisere eierstrukturen har 

å si for Sjømannskirkens arbeid? Vi ønsker en stor oppslutning om dette møtet, slik at vi kan få mange og nyttige innspill om arbei-

det ved kirken. Årsrapporten fra 2010 blir lagt fram, det blir redegjort for den økonomiske situasjonen og arbeidet i sin helhet blir 

presentert. 

Det vil bli gitt en kort orientering om de nye vedtektene ved kirken (nye By-Laws), og vi skal nominere menighetens medlemmer til 

nytt styre slik som det er beskrevet i de nye vedtektene. Det skal også velges noen nye medlemmer til Kirkerådet. En innstillingsko-

mite legger fram forslag til kandidater, og alle som er medlemmer i Sjømannskirken i Houston har stemmerett. Medlemskapet ble 

opprettet i 2010, og har du ikke skrevet deg inn som medlem i løpet av fjoråret, kan du fortsatt gjøre det nå. Gå inn på 

www.sjomannskirken.no/houston, fyll ut skjema og send det til houston@sjomannskirken.no. 

hva som skjer i regi av Sjømannskirken i Houston. De fleste 

sakene på nyhetsmailen er linket direkte til hjemmesiden vår.  

I kalenderen finner du datoer og tidspunkt for de ulike pro-

grampostene, både det som skjer i kirken og det som skjer i The 

Woodlands, eller i private hjem på vestsiden av byen.  

I nyhetsmailen har vi også en spalte som heter ”Det skjer i 

Houston” – her kan du sende inn dine tips til ting som skjer i 

byen, det være seg konserter, idrettsarrangement eller kulturbe-

givenheter. Eller annen info du vil ha ut i det norske miljøet i 

Houston. Send mail med saker til  

houstonmarked@sjomannskirken.no 

I spalten ”Markedsplass” tilbyr vi plass til kjøp og salg annon-

ser, ”Stilling ledig”, ”jobb søkes”, ”dagmamma søkes” osv. Be-

nytt deg av denne muligheten ved å sende tekst og evnt. bilde til 

houstonmarked@sjomannskirken.no  

Sammen med brosjyren ”Sjømannskirken i Houston” som også 

snart kommer på engelsk, og Texas Nytt 4 ganger i året ønsker 

vi å nå ut til hele det norske miljøet i Houston. 

Nå finner du også Sjømannskirken i Houston på Facebook! Gå 

til www.facebook.com og begynn og skriv ’sjømann-hou’ i søke-

feltet inntil du finner oss på lista som vises mens du skriver. Du 

kan også skrive hele adressen direkte i adressefeltet:  

http://www.facebook.com/pages/Sjomannnskirken-

Houston/125965560798373. 

Da kan ”like” Sjømannskirken i Houston og jevnlig få små opp-

dateringer om livet ved Sjømannskirken.  
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Julen er alltid viktig i Sjømannskirken. I Houston ble advents- 

og juletiden en tid for mange besøkende til kirken i Pasadena. 

Det var lysmesse, Lucia, Vi synger julen inn, julegudstjeneste i 

The Woodlands, julaften og juletrefest.  

Nytt av året var gudstjenesten som fant sted hos familien   

Kroken i The Woodlands. Da sjømannskirken tidligere i høst 

spurte lunsjklubben i The Woodlands om hva de ville ønske 

seg hvis sjømannskirken skulle bidra med noe mer i The 

Woodlands, kom svaret kontant: Vi vil ha familiegudstjeneste! 

19. desember var det dermed premiere på ett nytt konsept: 40 

personer + 2 på Skype fra Norge var samlet til julegudstjenes-

te, barnekoret Vill West sang og alle, både små og store, deltok 

på prekenen som handlet om julens store mysterium. Etterpå 

delte vi en deilig kirkekaffe, der alle hadde hatt med seg hver 

sine bidrag. En stor takk til familien Kroken og ildsjelene bak 

barnekoret i The Woodlands!  

Julaften leste Christoffer 

Wullum og Mari Heiberg jule-

evangeliet på gripende og barn-

lig vis. Marianne Kroken sang 

O helga natt som postludium 

og slik ble julen virkelig ringt 

inn også på Sjømannskirken i 

Houston.  

Julefeiring og Juletrefest 

Skrevet av: Ingvild Fallegård 

 

Siden sist 

Ildsjelene bak Sjømannskirkens aktivitet i The Woodlands. Fra 
venstre Kari Ødelund Danielsen, Elisabeth Høivik, Marianne 
Skjerping Kroken, Anne Sofie Østevik Olsen. 

Så var det duket for vår tradisjonelle juletrefest 2. januar. 

Store og små koste seg 

med variert program. Lin-

da satt i godstolen og for-

talte julefortellinger, vi 

hadde sangleker og vi gikk 

rundt juletreet. Eget hus-

band stod for musikken. 

Tradisjonen tro kom jule-

nissen, i år staseligere enn 

noen sinne. Han ankom i 

en eventyrlig fin slede med 

egne reinsdyr! Alle barn 

fikk godteposer fra sekken 

hans.  
Kari Aadland-Tappel i sitt ess på 

juletrefesten. 

Nissen hadde standsmessig transport! Reinsdyr for anledning-

en er Anne Line Øyen og Eirik Helgheim. 

Husorkesteret på juletrefesten: Eirik Aadland-Tappel (piano), 

Kristoffer Øyen (bass), Hans Børge Nordstrand (gitar) og 

Arne Jensen (trekkspill). 

Barnekoret Vill West sang også på julaften. 
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Finnes det et liv etter Texas? 

Når bodde du i Houston og hvor lenge? Jeg kom til Hous-

ton i januar 1982 og reiste 1. november 1986, nesten fem år. 

Hva gjorde du her? Jeg var sjømannsprest og daglig leder 

ved sjømannskirken. 

Hva husker du best fra tiden i Houston? Det som først og 

fremst preget min tid i Houston var byggingen av den nye sjø-

mannskirken. Jeg kom opp fra Santos i Brasil, hvor jeg da var 

sjømannsprest, allerede høsten 1981 og det ble funnet tomt og 

gjort klart til bygging. I januar 82 var vi i gang. I oktober 82 

kom kong Olav V og nedla grunnsteinen til den nye kirken og 

15. mai 1983 ble kirken vigslet. Så var det innredning og ferdig-

stillelse av forskjellige deler av kirken i årene som kom.  

Det andre som preget min tid der var alle sjøfolkene som kom 

til kirken. Kirken var full av sjøfolk nesten hver kveld. Vi hadde 

to store busser som hver tok 8 til 10 passasjerer, og i tillegg kom 

mange taxier med sjøfolk til kirken. Mengden av sjøfolk var en 

viktig grunn til at vi trengte ny kirke med større plass, samtidig 

som kolonien var voksende og flittige brukere av kirken. 

Har livet i Texas satt spor hos deg? Etter å ha bodd i Texas 

noen år blir livet aldri det samme. En fantastisk tid sammen 

med fantastiske mennesker. Texanere og amerikanere for øvrig 

er svært vennlige og hjelpsomme mennesker. ”Welcome on 

board” var den vanlige hilsenen vi møtte den første tiden vi bod-

de der. Og på supermarkedet ble vi alltid møtt av kassadamen 

med ordene: ”How are you this morning” og når vi gikk ”Have a 

nice day”  

Barna mine gikk på skolen tvers over veien for kirken, Miller 

Elementery, og trivdes veldig godt der. Etter å ha bodd i Hous-

ton i sju måneder tok vi biltur til Disney Land i California. Midt 

ute i ørkenen i Arizona røk kjølevannsslangen til radiatoren på 

bilen. Jeg var svært bekymret og urolig for hendelsen, hva nå, 

midt i ørkenen med kveldende varme? Da sier min ni år gamle 

sønn på utpreget Texas dialekt: ”Don´t worry, dad, in a few mo-

ments an American will come by and we are in good hands.” Det 

var hans erfaring etter sju måneder i USA. Og ganske riktig, 

noen øyeblikk senere stopper en amerikaner og gir oss den hjelp 

vi trenger. Vi hadde tre store bilturer i USA og ferierte ved å 

ligge i telt, som vi synes var veldig morsomt. Og alltid støtte vi 

på mennesker som gav oss en håndsrekning når det ble nødven-

dig.  

I tillegg til vennligheten har amerikanerne lært meg noe om 

integrering, som er et hett tema i Norge for tiden. Amerikanere 

er mennesker fra hele verden, ”the melting pot” og vi fikk alle 

sammen holde på med våre særegenheter. Mang en Texaner 

ristet på sine hoder når vi 17. mai vandret opp og ned Young 

Street, viftet med norske flagg og ropte hurra, med full ameri-

kansk politieskorte. ”Puh, those Norwegians!” Men vi fikk holde 

 
Tilbake-

blikk 

på. 

Hva driver du med nå? For 

øyeblikket er jeg sokneprest i Ås 

og har vært her i drøyt fire år og 

blir nok her til jeg går av med 

pensjon om noen år. Før det var 

jeg prest på Nesodden i 18 år. 

Jeg kom til Nesodden fra Houston. Men jeg har holdt på med 

mange ting i tillegg til å være prest for jeg trives veldig med 

praktisk arbeid, som mange i Houston vil huske fra min tid der. 

Sammen med en venn har jeg gjort en oppfinnelse og jeg tok 

permisjon fra prestetjenesten for å utvikle den. Oppfinnelsen er 

en autosokk, en sokk eller en strømpe i tekstil som du kan tre 

utenpå et bilhjul for å komme fram på glatt føre. AutoSock er 

navnet. Vi selger over hele verden, særlig i Japan, Storbritannia 

og sør Europa er vi store. Jeg er fortsatt medeier i selskapet, 

men sitter ikke lenger i ledelsen. En morsom sak.  

Kjøpte min egen buss da jeg kom hjem fra Houston og kjørte 

turer med barn, unge, voksne og eldre i nesten femten år. Jeg 

har også vært brannmann. Vært med i det frivillige brannkorp-

set i Nesodden i 13 år. Det var en guttedrøm, å kjøre rød brann-

bil med fulle sirener. Alle disse tingene jeg har holdt på med har 

gitt meg en bred kontaktflate og anledning til å være prest for 

mange forskjellige mennesker. Ellers så har jeg min hobby med 

seiling, som jeg har drevet med hele livet og fortsatt holder på 

med.  

Hva savner du mest med Texas? Jeg savner ikke Texas. Jeg 

hadde min tid der og den tiden er over. Jeg har aldri levd med 

ryggen mot livet, jeg har sjelden sett meg tilbake. Men jeg har 

opplevelser derfra, lærdom jeg fikk, erfaringer jeg gjorde, men-

nesker jeg møtte, de er som dyrebare juveler og de bærer jeg 

med meg hver dag.  

Har du og familien en hilsen å komme med til nord-

menn i Houston i dag? Takk for tiden i Houston og for alle 

gode opplevelser og all lærdom jeg fikk. Det var også en stor 

opplevelse for Bjørg og meg å være tilbake på kirken for å feire 

20-årsjubileet i 2003. Sjømannskirken i Pasadena er en viktig 

arena for fellesskap med alle skandinaver og skandinavisk ætte-

de i Houston. Ta vare på kirken og fellesskapet. Jeg ønsker sta-

ben ved kirken og alle fastboende og besøkende all mulig lykke 

for fremtiden. Som kirke og menighet bæres vi av et budskap og 

et håp. Apostelen Paulus skriver: ”Jeg glemmer det som ligger 

bak og strekker meg etter det som er foran, og jager fram mot 

målet og den seierspris som Gud fra det høye har kalt oss til i 

Kristus Jesus.” Må Gud velsigne dere alle.  

Vennlig hilsen 

Georg 

Skrevet av: Georg Børresen 
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I 2011 er ett av målene Sjømannskirken i Houston har satt seg å 

ha fokus på bedrifter. Vi vil ha økt samarbeid med flere norske 

bedrifter i Houston. Arbeidet har allerede kommet godt i gang, 

med 8 bedriftsbesøk på en uke i januar. Det er viktig for Sjø-

mannskirken å presentere arbeidet her og hva organisasjonen 

kan bidra med for bedriftene og deres ansatte med familier. Bl.a 

har Sjømannskirken en 24-timers beredskapstelefon i Norge, 

der du alltid får en å snakke med. Houston har flere ganger  

bistått nordmenn på båter og plattformer, etter bilulykker eller 

når noen har havnet på sykehus. Andre ting det er viktig for 

bedriftene å vite om er at Sjømannskirken kan bistå nyinnflytte-

de, ansatte som møter ulike problemer ved en utestasjonering, 

når noen trenger noen å snakke med ved vanskeligheter i sam-

liv, familieliv, ved sykdom eller ved dødsfall. Sjømannskirken er 

en møteplass for barn, ungdom, voksne og eldre og det er et 

trekkplaster for norske bedrifter som skal sende sine ansatte fra   

Norge til Houston. 

Sjømannskirken i Houston har inngått lokale samarbeidsavtaler 

Lokale samarbeidsavtaler 

 

Partnership 

med Framo, Kongsberg Maritime og OpenIT og har avtalt tid 

med flere bedrifter nå i vår. Innholdet i avtalene omhandler hva 

bedriftene får ved å støtte arbeidet i Houston ved en avtalt sum 

pr år, og hva bedriften da er med på å støtte. Slike avtaler med 

norsk næringsliv finnes både sentralt i Norge, og ved Sjømanns-

kirkene i London, Singapore og Dubai.  

Mange bedrifter velger fortsatt den mer tradisjonelle måten å 

støtte Sjømannskirken på, ved å ha annonse i Texas Nytt, delta-

gelse på golf-turnering og gjennom mange andre konkrete må-

ter. Uansett hvordan bedriftene ønsker å være med kan kirken 

forsikre om at støtten tas godt i mot, og vi vil også få ut budska-

pet om at bedriftene skal vite at Sjømannskirken er her, når det 

trengs, i hverdag og fest.      

Er din bedrift interessert i et møte for å se på mulighetene for å 

inngå en lokal avtale, eller for å snakke om hvordan Sjømanns-

kirken kan være til hjelp for din bedrift, ta kontakt med sjø-

mannsprest Ingvild Fallegård, imf@sjomannskirken.no 

mailto:imf@sjomannskirken.no
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Ny båt i havna! 

 

Skrevet av: Eirik Aadland-Tappel 

 

Havn 

Turnusen for den maritime 

besetningen er 5 uker på og 5 

uker av. 

Båten ble bygd på Ulstein 

verft, og ble døpt på verftslo-

kalet i Ulsteinvik 2. juli 2010. 

Først hadde den en 6 dagers 

prøvetur i Sunnmørsfjordene, 

før den satte kursen for sitt 

første oppdrag i Barentshavet. 

Her ventet en seismikkjobb 

for BO (British Oil). Så gikk 

kursen sørover igjen til Sunn-

møre før de satte kursen over 

Atlanteren til Bahamas og 

Galveston. 

Her i Galveston gjøres nå de siste forberedelsene til et stort seis-

mikkoppdrag på Mexicansk sokkel. CGG som leier båten, har 

fått i oppdrag av Pemex (meksikansk statseid oljeselskap) å 

kartlegge havbunnen for oljeboring utenfor Tampico (nordøst 

Mexico). Jobben er på 18 måneder.  

Vi går bak i båten og blir imponert over utstyrets store dimen-

sjoner. De skal ha et 8km langt og 1,2 km brett slep bak båten 

med hydrofoner som skal fange opp signalene kanonene sender 

ned til havbunnen. De har 6 kanoner om bord som skyter med 

et lufttrykk på 220bar. Prislappen på båten med utstyr er på 

over 1 milliard NOK.   

Vel oppe på broen igjen er det tid for en kopp kaffi, og noe å bite 

i. Vi takker for et hyggelig besøk, og ønsker Oceanic Vega alt 

godt på alle verdens hav! 

Vi startet havnevakten som 

vanlig med blant annet å sjek-

ke AIS´en (satelittkartet) over 

Galveston. 

Båten Oceanic Vega blinket 

seg ut, en ny båt i Eidesvik sin 

seismikkflåte.  

Fredrik og jeg pakket bilen 

med nye aviser, bøker, info fra 

Sjøfartsdirektoratet, ”Texas 

Nytt”, ”Bud og hilsen”, og sist 

men ikke minst en gave til den 

nye båten - en stor ”Kong 

Haakon” konfekteske!   

Vel innenfor porten begynner 

vi å speide etter den nye båten. Et stort hvitt og blått fartøy skin-

ner imot oss. Det store fartøyet viser seg å være det nye flaggski-

pet i Eidesvik sin seismikk flåte. 

Om bord på båten blir vi møtt av en svenske som blir overrasket 

og hoppende glad når han oppdager at en av de besøkende er 

svensk. Han er eneste svenske om bord sammen med 20 nord-

menn. Sammen med 1. styrmann Carl Sahlin (fra Gøteborg) og 

overstyrmann Lasse Nordahl-Pedersen (fra Os utenfor Bergen) 

får vi en flott omvisning om bord! 

De tar oss med opp på helidekk hvor vi har en strålende utsikt 

over Galveston-halvøya. Videre går turen innom ulike lugarer, 

oppholdsrom, kantine, treningsrom. Vi er imponert over skutas 

flotte innredning, utstyr, tekniske finesser og velferdstilbud. 

Det nye flaggskipet i Eidesvik sin seismikkflåte – Oceanic Vega. 

To stolte sjømenn! Overstyrmann Lasse Nordahl-Pedersen til 

venstre, og 1. styrmann Carl Sahlin til høyre.  

Akterut i båten finner vi mye utstyr som brukes under           

operasjonen. 
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Vanskelig Sudoku  

Hva heter du? 

Trym Sandvik 

Hvor gammel er du? 

14 år 

Hvor lenge har du bodd i Houston? 

2 1/2 år 

Hvor ønsker du å bo når du blir voksen? 

Norge 

Hva er best med USA? 

Billige klær 

Hva er finest med Norge? 

Venner  

Hvor mange av dine amerikanske venner har vært 

utenfor USA?  

Vet ikke  

Hva er mest annerledes fra hva du hadde forestilt deg? 

Skolen 

Vet dine amerikanske venner hvor Norge er? 

Ja  

Hva heter du? 

Jeg heter Caroline Hole Flinder. 

Hvor gammel er du? 

Jeg er 14 år. 

Hvor lenge har du bodd i Hous-

ton? 

Jeg har bodd i Houston i litt over fem 

år. 

Er din familie norsk eller amerikansk, eller midt i mel-

lom? 

Min familie er norsk men ikke min søster, hun ble født her i 

Houston. 

Hva synes dine amerikanske venner er fint eller rart 

med at du har mye norsk i familien din? 

Mine amerikanske venner synes det er kult at jeg har mye norsk 

i familien min.  

Vet dine amerikanske venner hvor Norge er? 

Noen av vennene min vet hvor Norge er.  

Hva er best med å bo i USA? 

Best med USA er shopping.  

Hva er finest med Norge? 

Finest med Norge er snøen om vinteren.  

 

Med ett bein i hvert land 

 
Ungdoms- 

tanker 

Redigert av: Terje Odden 

Hva heter du? 

Mitt navn er Eleni Prebensen.  

Hvor gammel er du? 

Jeg er 13 år.  

Hvor lenge har du bodd i  

Houston? 

Jeg har bodd 3 mnd i Houston.  

Hvor bodde du før du flyttet hit? 

Jeg flyttet fra Kristiansand.  

Har du fått amerikanske  

venner? 

Ja, jeg har fått noen amerikanske venner her.  

Hva er best med å bo i USA? 

Det beste med å bo her er at det er godt og varmt, mange mulig-

heter til å bli flink på skolen og balletten, det er veldig billig og 

mye å shoppe og så er det gøy å bli kjent med nye mennesker.  

Hva savner du mest med å bo i Norge? 

Jeg savner det å ha mer fritid, venner og familien.  

Hva visste du om Houston/USA før du flyttet hit? 

Før jeg flyttet hit visste jeg at det var veldig stort, varmt og billig 

i Houston.  

Hva forteller du til vennene dine hjemme i Norge? 

Når jeg prater med vennene mine i Norge sier jeg at det er van-

skelig og annerledes på skolen og mye lekser. Jeg sier også at 

det er billig å shoppe her :)  

Hvordan  opplever ungdommer det å bo i et helt nytt land? Vi har spurt tre med ulik fartstid i Texas. 

http://www.facebook.com/n/?profile.php&id=100000027709883&mid=370e1efG5af33fae825dG3dfbdfG0&n_m=kod%40sjomannskirken.no
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Selvbakt er velbakt! 
Siden Sjømannskirken i Pasadena ble byg-

get i 1983 har Kvinneforeningen som det 

het den gang, og Kvinneforum, som det 

heter nå, hatt sin viktige plass i kirkens liv. 

Her har kvinner funnet fellesskap og mange 

vennskap har blitt etablert og pleiet.  

I dag møtes Kvinneforum annenhver ons-

dag på Sjømannskirken eller ute i byen på 

ulike turer og arrangement. Resten av vå-

rens program ser du nederst på siden.  

Men Kvinneforum er mer enn et hyggetreff 

på kirken. Det er Kvinneforum som står 

ansvarlig for å nedsette basarkomiteen som 

igjen er ansvarlige for mye av julebasaren hvert år. Det er også 

Kvinneforum som står ansvarlig for kakebaksten til OTC 

(oljemessen i mai). 

På denne måten bidrar kvin-

neforum med mye viktig 

arbeid for kirken. En stor 

takk til alle damer som i åre-

vis, eller i en kort periode, 

har tatt på seg lederansvar 

og ulike organiseringer på 

vegne av Kvinneforum.  

Tidene forandrer seg. Nå er 

det ikke lenger slik at alle 

nordmenn i Houston møtes 

på kirken, og så heller ikke 

for kvinnene. Mange har 

sine egne miljøer med 

klubber og fellesskap, kafe-

besøk, trimturer og mye 

annen aktivitet. Allikevel 

håper vi at en del fortsatt 

også i framtiden ønsker å 

være med i Sjømannskir-

kens tilbud til norske kvin-

ner i Houston. 

Onsdag 26. februar møtte 

28 kvinner forventningsful-

le opp på kirken for å lære 

å bake brød av husmor 

Linda Øyen. Upedagogisk nok star-

tet husmor med å si: ”Velkommen 

til brødbakekurs, men jeg er ikke 

baker, jeg er bare en sydame”, hvor-

på alle kvinnene naturlig nok med 

en gang fikk enda høyere presta-

sjonsangst og tenkte: ”hun kan sy 

 
Kvinne-

forum 

Skrevet av: Ingvild Fallegård 

også! Og antagelig enda bedre enn hun ba-

ker!” Men resten av presentasjonen var 

meget pedagogisk og vi har til og med fått 

tilbakemeldinger etterpå på at det har fung-

ert hjemme også, ikke sant Sigrid Oppedal?  

Noen av kvinnene måtte innrømme at det 

var mannen som hadde meldt dem på, men 

da fortalte prestens far (Stein Mydske) de 

tilstedeværende kvinner at menn også kan 

bake brød! (Ingvilds mor har nemlig skyldt 

på melallergi i alle år… noe som altså funge-

rer!)  

Vi gikk gjennom 

ingredienser og 

diskuterte hvor 

i butikkene alt 

står og deretter 

fikk vi prøve 

både å sette 

deigen, hvordan 

den skal heve 

og så selve 

utbakingen. De 

fleste ble im-

ponert over hvor enkelt det kan være (når deigen har hevet rik-

tig) og vi lærte å ”banke deig”.  Dermed kan man ved å bake 

brød på skikkelig vis samtidig få ut både frustrasjoner, kjærlig-

hetssorg og hjemlengsel! 

Så nå kan duften av nystekt brød fylle mange norske hjem i 

Houston både titt og ofte, og for de som fortsatt vegrer seg kan 

vi bare si: Det selges nybakte brød på Sjømannskirken nesten 

hver eneste lørdag! Vi tar også mot bestilling, både på brødbakst 

og kaker. 

Deilige nystekte brød 

Deigen må heves 

Alle følger nøye med! 

Program for resten av våren: 

9. mars Tur til Federal Reserve Bank Houston, omvisning 
med guide og lunsj på restaurant. Påmelding: 
houston@sjomannskirken.no 

23.mars The Red Cross, foredrag ved Gunn Åse Grindheim 

6. april  Toving av påskeegg ved Linda Øyen 

20. april Variert påskeprogram med påskenøtter, utlodning 
og lunsj 

2.-5. mai OTC-messen 

12. mai Sommeravslutning med kort gudstjeneste og reker 

med tilbehør  

Kirkerommet kan brukes til så mye! 

Fra venstre: Hanne Børresen, Hilde 

Johannessen og Hildegunn Thuestad.  

Her studeres ingrediensene! 

Hanne Børresen (t.v.) og Anne 

Grethe Vaage.  
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Nytt fra Kari og Asle i Soddo 
dro nedover, og hun legger ikke skjul på at det var med en viss 

skepsis hun satte seg på flyet. Ikke bare forlot hun barna og alle 

venner og kjente i Houston/Galveston, men hun reiste også til 

et sted der hun kun kjente noen få, ikke snakket det lokale språ-

ket, og ikke hadde noen ide om hvordan hun skulle fylle hverda-

gen.  

Når hun nå ser tilbake på de siste 18 månedene, vet hun ikke 

helt hvor tiden har blitt av! I tillegg til å være en støtte for Asle, 

har hun laget mat og stelt for besøkende til sykehuset, hun har 

gjort en stor innsats for å gjøre huset de fikk tildelt til et hjem, 

og hun har engasjert seg i prosessen å bygge nytt gjestehus på 

området. Hun har fått god kontakt med de andre ektefellene 

som er med ’på lasset’, og hun har fått vært med på både høy-

tider, bryllup og begravelser. 

Men i et land der en veldig liten del av befolkningen snakker 

engelsk, var hun fortsatt avhengig av Asle for å ordne alt som 

innebar kontakt med den lokale befolkningen. Så i høst meldte 

hun seg på språkkurs i Addis for å lære amharisk, det språket 

som er mest utbredt i Etiopia. Hun har nå fullført to seks-ukers 

semestre, og kan nå både konversere med hushjelp og gartner, 

handle i de lokale butikkene, og ta seg fram med buss og taxi-

busser uten å gå seg vill altfor ofte! Hun har blitt en kløpper til å 

kjøre bil i Addis, og Asle overlater nå ofte rattet til henne når de 

skal utforske hovedstaden. 

I slutten av mai kommer de tilbake til Texas på ferie, og vi håper 

de legger mange turer innom kirken så vi får høre mer om deres 

spennende opplevelser i Etiopia! 

Vil du vite mer om hvordan du kan støtte Kari og Asle i det ar-

beidet de gjør, samt lese deres reisebrev som de sender med 

jevne mellomrom, kan du besøke websiden deres; 

www.soddoproject.com. Du kan også ta kontakt med komiteen 

for Soddo-prosjektet i Houston, som består av Ellen Laegreid, 

Marit Doucet, Inger Ryden og Terje Odden. 

Skrevet av: Terje Odden 
 

Soddo- 
siden 

Høsten 2009 reiste Kari 

og Asle Aarsland fra Gal-

veston i Texas til Soddo, 

Etiopia. Asle hadde blitt 

spurt om å komme som 

anestesilege til Soddo 

Christ ian Hospital 

(SCH) i sør-Etiopia. For 

å kunne reise ut var de 

avhengig av gode støtte-

spillere i sine to hjem-

land, dvs. Norge og USA. 

Sjømannskirken i Hous-

ton var en av de første som kom på banen. De ønsket at dette 

arbeidet skulle være kirkens misjonsprosjekt, og kollekten som 

samles inn under gudstjenesten 2-3 ganger i året, går til dette 

arbeidet. 

Kari og Asle har nå vært i Etiopia i nesten ett og et halvt år. Det 

har vært en travel, men spennende tid. Asle er den eneste ane-

stesilegen ved SCH, men har gode  etiopiske sykepleiere han 

spiller på lag med. Til daglig bruker han mye av tiden sin til å 

undervise. Han oppdaget tidlig at sykehuset trengte nytt medi-

sinsk utstyr, og da engasjerte han seg i å prøve å skaffe det til 

veie. “Det har vært fantastisk å få lov å merke at mennesker bryr 

seg,” sier Asle. “Takket være store donasjoner har jeg fått anled-

ning til å kjøpe inn nytt og tjenlig medisinsk utstyr. Spesielt glad 

var jeg for nye anestesimaskiner.” 

Ellers har det nye universitetet i Soddo vist stor interesse for å 

starte en anestesi sykepleierskole, og da er muligheten til stede 

for et godt samarbeid med SCH. Studentene trenger opplæring, 

og SCH har nå en velfungerende anestesiavdeling med, etter 

lokale forhold, moderne utstyr. Avdelingen egner seg godt for 

undervisning. 

I løpet av den tiden de har vært i Etiopia, har de hatt flere kli-

nikkbesøk til den sørlige delen av landet. Professor Bernt Lind-

tjørn ved Haukeland Sykehus i Bergen, har startet et RMM pro-

sjekt (Reducing Maternal Mortality) i Sør-Etiopia. I dette pro-

sjektet har Asle vært med på å tilrettelegge for et enkelt aneste-

sitilbud som kan muliggjøre keisersnitt på de minste distrikts-

sykehusene. 

Nylig har det blitt startet et samarbeidsprosjekt innenfor anes-

tesiutdanningen med Haukeland sykehus, Universitet i Bergen 

og Addis Abeba universitetssykehus, Black Lion. Om ikke det 

allerede er nok så har Asle blitt ansatt i en fredskorpsstilling, og 

skal bruke 50% av sin tid til undervisning ved sykehuset. I Etio-

pia, med et folketall på nærmere 80 millioner, er det  bare ca. 

20 anestesileger. Myndighetene ønsker også å bedre landets 

helsetilbud på spesialistnivå. 

Kari hadde i utgangspunktet ingen faste oppgaver å gå til da de 

På julebesøk: Fra venstre Maria (23), Kari , Asle og Filip (20). 

Sara Janne (25) måtte være hjemme og studere i julen. 

http://www.soddoproject.com/
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Welcome to the  

25th ANNUAL GOLF TOURNAMENT  

April 18th 2011 
2509 Country Club Drive 
Pearland, TX 77581-5030 

(281) 485-4323  

 

Time: 1:00 PM - Shotgun Start 

Registration/Lunch: 11:30 AM - 12:30 PM 

Format: 4 Man Scramble 

 DONATIONS: 
 Gold - sponsor $1,000.00  - Includes One Foursome* 
 Silver - sponsor $500.00   - Includes One Twosome* 
  $250.00  - Company, 1 player 
  $150.00   - Private player  

*  -   Sponsors will have their company acknowledged on the golf course. 

All donations are tax deductible. 

Please join us and make this another great tournament! 

HiLoad—Innovative Offshore Solutions 

 

Houston Office:                                          
Remora Inc.  
15995 N Barkers Landing  
Houston, TX 77079                                
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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The Norwegian American Chamber of Commerce, Inc. 

Southwest (Houston) Chapter 
            

 Norway House Cell: 281-682-4327 

 3410 West Dallas Street, Suite 200 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. 

 

 

 

 

Leading Norwegian modular supplier  

www.rogplan.no 

 

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

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) 

www.innovationnorway.no/houston  

 

INTSOK: 

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

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

 

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 

 

Swedish American Chamber of Com-
merce 

Sarah Sweet 

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

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

 

Norwegian Society of Texas 

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

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

 

Scandinavian Club 

Kontakt: Odd Eiesland         

Telefon:  ................................... 713 467 8720 

 

Houston/Galveston - Stavanger 

Sister City Society 

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

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

 

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 

 

Kirkerådet 

Formann: Per Bergstøl 

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

 Nordic Women’s Cultural Club of  

Texas 

Andrea Green 

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

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

 

Kvinneforum 

Leder: Edel Aasen Berget 

Telefon: .................................... 713 410 5462 

E-post: .......................... edelberget@lyse.net 

  

 

 

Norske kvinner i Katy / ISRID   

Helen Ramberg: 

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

Kristine Stewart: 

E-post: .............................. nortex06@att.net 

 

Norske kvinner i Woodlands 

Anne Sofie Olsen 

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

 

Barnekoret Vill  West og Kirkekoret 

Kari Ø. Danielsen                 

Telefon: .................................. 832 279 9020 

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

 

Kontakter 

mailto:anne-brith@nacchouston.org
http://www.innovationnorway.no/houston
mailto:john.hurter@intsok.com
mailto:rdconsul@aol.com
mailto:sarah.j.sweet@jpmchase.com
mailto:margretkollen@aol.com
mailto:president@swedishclub.org
mailto:agreen281@aol.com
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