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Nordmenn har et spesielt forhold til vår. For nordmenn i Hous-

ton er våren kort og sommeren lang og varm. Vår innebærer 

påske og helligdager og ikke minst 17. mai! Etter litt om og men 

ble det altså slik i 2011 at dagen feires med stor familiefest søn-

dag 15. mai og et mer voksent arrangement på selve dagen. 

Dette faller i god smak hos svært mange – men det er ikke lett å 

gjøre alle til lags. Noen er også svært skuffet og det må vi nok 

leve med. 

Sjømannskirkens oppdrag er å være kirke for nordmenn i ut-

landet. Uavhengig av hvor lenge utenlandsperioden er og 

uavhengig av hva som har bragt nordmenn ut i verden. Her i 

Houston er det flere ulike grupper nordmenn som bor i byen og 

det finnes mange ulike relasjoner til Sjømannskirken og arbei-

det som drives herfra. Behovene for kirkens ulike tilbud er også 

svært forskjellige.  

Sjømannskirken sentralt 

står foran store foran-

dringer for tiden. En-

dring er temaet på som-

m e r e n s  k u r s  f o r 

Sjømannskirkens ansatte 

verden over og er også et 

tema som berøres i Bud 

og Hilsen nr 2 2011. 

”Verdenskartet foran-

drer seg” sier general-

sekretær Audun Myhre, 

”Vi er opptatt av å være der det er bruk for oss, uavhengig av 

hvor vi har våre sjømannskirker. Med de raske endringene i 

dagens globaliserte verden, må Sjømannskirken alltid være i 

forandring. Når vi flytter og legger ned er det for å opprette nye 

stasjoner. Driftsmodell endres etter hvor vi ser at behovet for 

Sjømannskirken er størst” og han tilføyer for sikkerhets skyld: 

”Evig liv gjelder ikke for de steder vi har virksomhet og kirke-

bygg.” Myhre tegner for oss en Sjømannskirke med løse telt-

plugger, en oppsøkende og tilstedeværende kirke som er der det 

er bruk for den. 

Det er alltid gøy med historie. Men historie må aldri få være mer 

enn nettopp historie. Ingen business i Houston utvikles hvis 

historien skal være den fremste verdien og premisslev-

erandøren. Så gjelder også for Sjømannskirken. Et artig til-

bakeblikk på Sjømannskirkens historie forteller noe om fram-

tidens muligheter: Med forandringene i norsk skipsfart på 1980

-tallet, der mye av brukergrunnlaget for Sjømannsmisjonen 

(som var navnet den gangen) forsvant og ble erstattet med 

utenlandsk mannskap, fant organisasjonen nye måter å være 

kirke på: Nordsjøprester, studentprester og en ambulerende 

prestetjeneste ble satt i gang. Møteplassene ble oljeplattformer, 

helikopter-venterom, cafeer, barer, ambassader, restauranter, 

private hjem, sykehus, studenter samfunn. Som vi skriver i vår 

Kom mai du skjønne milde 

 
Tanker i 

tiden 

engelske versjon av presentasjonsbrosjyren for Sjømannskirken 

i Houston: ”It is much more than a building; it is where we get 

together and share our Norwegian culture”. Og vi kan dele mye 

mer enn kultur. 

Den nye endringen organisasjonen tok på 1980 og 90- tallet 

møtte betydelig motstand, også internt i organisasjonen. I dag 

er dette en av de viktigste bærebjelkene i Sjømannskirkens virk-

somhet. 

Denne historiske kunnskapen er med å gi meg økt motivasjon 

og glede i arbeidet mitt her og nå. Som vår Generalkonsul 

Jostein Mykletun ofte sier når han tar i mot stadig nye grupper 

hjemme i sin residens: ”Houston er den største ansamlingen 

nordmenn utenfor Skandinavia”. Klart det skal være Sjømanns-

kirke i Houston! Og klart Sjømannskirken må ta høyde for all 

utvikling, vekst, geografiske utfordringer og menneskers behov i 

dag, slik Sjømannskirken alltid har gjort. Flyttingen av 17- mai 

arrangementet til helgen handler om nettopp dette: - Å være i 

takt med tiden, med dagens utfordringer om avstand og behov. 

Tilbakemeldingene på Nye Texas Nytt har vært gode! Det takker 

vi for! Alltid kjekt med god tilbakemelding – og veldig kjekt å 

oppleve at forandring også kan være til det gode. 

”Tilbakemeldingene på Nye Texas Nytt har vært gode! Det tak-

ker vi for! Alltid kjekt med god tilbakemelding – og veldig kjekt 

å oppleve at forandring også kan være til det gode. 

Vi vil gi mennesker mot til tro, håp og engasjement” er Sjø-

mannskirkens visjon i dag. Det vil vi, i dag og i årene som kom-

mer. 

Skrevet av: Ingvild Fallegård 



 

Texas Nytt Nr. 2  2011  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:  
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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Kontakt kirken for annonsepriser mm. 
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Alltid freidig når du går 

veier Gud tør kjenne, 

selv om du til målet når 

først ved verdens ende! 

 

Aldri redd for mørkets makt! 

Stjernene vil lyse; 

med et Fadervår i pakt 

skal du aldri gyse. 

 

Kjemp for alt hva du har kjært, 

dø om så det gjelder! 

Da er livet ei så svært, 

døden ikke heller. 

 

Skrevet av: Ole Preben Berget 

                      Alltid freidig  

Min salme 

 

 

Jeg er ingen sanger, men setter min lit til at jeg kan synge  

"av hjertet".  

Denne salmen har jeg imidlertid sunget, for dette var favoritt-

salmen den tiden jeg var speider. Jeg begynte som "ulv" i 

1.Åndalsnes NSF i 1971. Jeg var speider til 1994, da jeg sluttet 

som Hareleder i 1.Tjensvoll KFUM i Stavanger. I mellomtiden 

hadde jeg vært troppsleder i 1.Strindheim KFUM. 

Salmen stod selvsagt i speidersangboken. Den var kort og  

fyndig, og passet bra til å kunne avsynges i all slags vær.  

I tillegg var teksten relativt konkret og praktisk.  På speidertur 

var det ofte mørkt, og mørkets makt ble også et spørsmål om å 

være mørkredd. Gyse var et vanskelig ord den gangen også, og 

er sikkert enda vanskeligere i dag. 

Det siste verset gikk veldig bra sammen med intensjonen med 

speiderarbeidet:  

"I tro på Guds hjelp lover jeg å tjene Gud, hjelpe andre og leve 

etter speiderloven". 

Når denne salmen synges, så kjenner jeg lukten av bål og våte 

ullklær - ser for meg stjernehimmelen - og lengter hjem til en 

god tørr varm seng.  

Salmen skal helst avsluttes med et "Alltid beredt!". 

  

Ha en freidig sommer ! 

 

 

”Alltid freidig” er en salme som er skrevet av den danske 

presten og dikteren Christian Richardt i 1867.  

Melodien laget Christoph Ernst Friedrich Weyse i 1838. 

Opprinnelig er teksten en del av syngespillet 

«Tornerose», men den fikk etter hvert et liv utenfor sin 

opprinnelige sammenheng og er i dag mye brukt både i 

bryllup og begravelse så vel som ved konfirmasjon og i 

ungdomsarbeid. 

Salmen er hentet fra Norsk Salmebok nr. 416 

Ole Preben Berget er fra Åndalsnes men har sitt norske 

tilholdssted i Stavanger. Ole Preben arbeider for Statoil 

og har bodd 3 år i Houston. Sammen med sin kone Edel, 

flytter han nå hjem til Norge igjen. Texas Nytt ønsker 

God Hjemreise!  
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Fra barnemunn hører vi mye rart  

Skrevet av: Linda Øyen 

Da mine barn var små var jeg heldigvis flink til å skrive opp 

mange morsomme utsagn. Man glemmer så fort og tror egentlig 

at :”Jo, det kommer jeg til å huske..!” Og det er kjempekoselig å 

ta fram disse minnebøkene nå som alle sammen er voksne og til 

og med begynner å få egne barn. Som også sier forferdelig mye 

rart… 

Siden vi jobber i en kirke, så skal du få noen kommentarer til de 

ti bud, sagt av andre barn enn mine: 

Du skal ikke ljuge. (Halvor, 6 år) 

Du skal ikke stjele fra de fattige hvis de ser det. (Frida, 6 år) 

Du skal herde din farmor så hun kommer til himmelen. 

(Caroline, 7 år) 

Du skal ikke bølle. (Halvor, 6 år) 

Du skal ikke begjære din ektefelle eller andre arbeidsfolk

(Christian, 9 år) 

Du skal ikke slå i hjel tiden. (Karina, 6 år) 

Du skal holde sammen i tykt og tynt. (Kim Andre, 7 år) 

Du skal bare slå noen hvis du absolutt må. (Henriette, 7 år) 

Du skal ikke bakvaske noen bak deres ryggmarg. (Oscar, 7 år) 

Du skal oppbevare din neste som deg selv. (Runa,8 år) 

Liten tue kan velte stor tass. (Christian, 8 år) 

Du skal høre på moren din samme hva hun sier, 

og hvilket tonefall hun bruker. (Thomas Andre, 7 år) 

Du skal bevare deg vel. (Kristin, 8 år) 

Hver søndag etter gudstjenesten serveres en deilig, ”norsk” kir-

kelunsj. Det serveres hjemmebakt norsk grovbrød, godt pålegg, 

dessert, vafler og gode kaker. Ikke alt kan karakteriseres som 

sunt og godt, kanskje heller bare GODT. 

Av og til kommer det en kake på bordet som ingen har smakt 

før, det er en kunst å fornye seg innimellom, vet du. Og da kom-

mer ofte spørsmålet: ” Når kommer denne i Texas-Nytt?” 

Så også med denne kaken.  

Men så er det slik, da, med oss gamle husmødre, vi har ikke all- 

tid oppskrift. Vi bare ”gjør” ut fra hvilket humør vi er i og hva vi 

har i skapet…  

 

Så også med denne kaken. 

 

Jeg har forsøkt etter beste evne å få det ned på papiret i riktig 

orden, og god er den, det skal du vite. 

 

Husmors 

side 

Valnøttkake med mokka-krem 

 

200 g valnøttkjerner  

1 ss hvetemel  

4 egg  

150 g sukker  

Rund form, ca.22 cm i diameter.  

I stekeovnen ved 350 grader F (175 grader C) i ca 40 

minutter.  

 Mal nøttene, gjerne i foodprosessor, og bland med hve-

temel. Så visper du stiv eggedosis av egg og sukker. 

Vend forsiktig inn nøtteblandingen. Hell røren i smurt 

kakeform og stek kakebunnen. Avkjøl på rist.  

Mokkakremen  

 

Visp stivt 6 dl kremfløte med  

5 ss melis 

2 ss kakao   

1 god ts knust pulverkaffe. (Den kan du knuse mellom to 
like skjeer.) 

Dekk kaken med krem når bunnen er helt kald. Smelt litt sjoko-
lade i vannbad, hell den i en liten sprøytepose og dekorer kaken 
med et fiiiint rutenett. Sett gjerne noen valnøtter og sjokolade-
stjerner som pynt oppå rutenettet.  

Serveres med en god kopp nylaget kaffe og nytes sammen med 
gode venner. 

Eller på kirkelunsj søndag, også med gode venner.  
Velkommen! 
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Skrevet av Heidi Nesttun Sunde 

Vi er mange som har hørt om dem, men få som har møtt dem, 

nemlig expat-gutta i Katy. 

Tar de hus og barnepass på alvor eller lever de herrens glade 

dager med spreke biler og innbitt treningsregime? Texas Nytt 

tok turen til Times Square, hvor de treffes til bowling hver tirs-

dag, for å finne svaret!  

De seks gutta som dukker opp denne dagen er Kyrre Ingebreth-

sen, Runar Tornes, Eirik Tørstad, Jarle Vadstein, Sigurd Sper-

bund og Jan Ove Skau.   

Men en av oss, Øyvind Rummelhoff, har nylig forlatt oss til for-

del for arbeidslivet. Stakkaren, sier Kyrre og smiler lurt. 

De snører på seg bowlingskoene og leter i hyllene etter den per-

fekte kula. Så går de i gang mens resultatene fra forrige tirsdag 

diskuteres høylytt. Dette er serious business! 

-Jaaaa! Et gledesbrøl bryter lydmuren! Eirik er førstemann ut 

og gjør rent bord. Alle kjeglene røyser overende med hule smell! 

Full score på første forsøk denne tirsdagen. 

Damen i nabobanen, som akkurat skal til å sende bowlingkula i 

vei skvetter til og mister den rett i renna, men hun smiler like-

vel. 

-Eirik eier jo ikke vinnerinstinkt, sies det ironisk bak ryggen 

min. 

Men siden Eirik jobber i Bjørn Dæhlie Sport, til og med her fra 

Texas, så får han være unnskyldt. Han kom hit i fjor sommer 

sammen med kona Elisabeth og to tenåringssønner.  

-Jeg trives godt, forteller Eirik, som trener mye. Han løp også 

Houston Marathon i år.  

Sjømannskirken, fellesskap og damer 

-Da vi kom til Houston første gang var det bare Vibeke som had-

de fått innvilget arbeidstillatelse. Vi hadde ennå ikke barn og 

bodde i en leieleilighet. Da holdt jeg på å gå på veggen, boksta-

velig talt. Men jeg kunne jo ikke gå løs med hammer og sag på 

annen manns eiendom, og da ble Sjømannskirken redningen. 

Her hadde jeg stor glede av å hjelpe vaktmesteren med alle mu-

lige prosjekter. Jeg fikk noe meningsfullt og nyttig å gjøre, sam-

tidig som jeg fant venner, forteller Jarle. Veteranen, som har 

bodd i Texas og California siden 1999, med kun 1,5 års avbrekk i 

Norge.  

-Det gikk ikke å flytte tilbake, gitt. Overgangen fra USA ble for 

stor, sier Jarle.  

Runar fant også meningsfulle oppgaver og felleskap i Sjømanns-

kirken, da han kom til Houston og bodde i leilighet ved Eldridge 

den første tiden. 

-Men nå går alt hjemme på skinner.  Jeg handler og lager mid-

dag til kona hver dag. Vi merker at livet glir lettere her borte når 

bare den ene jobber.   

Barna til Runar er voksne. Datteren bor i Italia og sønnen i Nor-

ge. Men når de og andre kommer på besøk svinger han opp med 

sightseeing og full service. 

Kyrre kom til Katy på sensommeren i fjor, og i september be-

stemte han seg for å ta en tur til La Centerra og fredagskaffen til 

Katys glade gutter 

 

Portrett-

intervju 

Navn: Eirik Tørstad 

 

Jobber i Norge: Bjørn Dæhlie Sport,  

deltid fra Texas 

Gift med: Elisabeth, som jobber i DNV 

Barn: Eivind (13) og Vegard (19) 

Navn: Runar Tornes 

 

Jobbet i Norge: med sports- 

butikker  

Gift med: Ann Karin Viksund,  

som jobber i Statoil 

Barn: sønn i Norge og datter i Italia 

Navn: Jarle Vadstein 

Bosatt fast i USA 

 

Jobbet i Norge: som bygningsinspektør  

Gift med: Vibeke, som jobber i  

Brookfields 

Barn: Adrian (4) og Alexander (6) 

Navn: Kyrre Ingebrethsen 

 

Jobber i Norge: Avinor 

Gift med: Kate Langaker, som jobber  

i Statoil 

Barn: Jeppe (4) og Frid (6)  

Navn: Sigurd Sperbund 

 

Jobber:  med promotering av norsk  

oppfinnelse og magasiner, hjemmekontor  

i Texas 

Gift med: Laurence, som er grafisk de-

signer 

   Barn: Celin (9) og Magnus (11)  

Navn: Jan Ove Skau 

Jobber i Norge: Nera Networks  

Gift med: Bente Bjelland, som jobber 

 i Statoil 

Barn: Lars (14) og Andreas (17) 



 

Texas Nytt Nr. 2  2011  7  

damene.  

-Jeg hadde hørt om Eirik, men visste ikke hvor jeg kunne treffe 

ham. Jeg forsøkte fredagskaffen for å se om han var der. Så viste 

det seg at Eirik og jeg møtte opp annen hver gang, sier Kyrre og 

smiler.  

Men så kom redningen, i form av et telefonnummer fra en av 

damene. 

Kyrre og Jarle ble faktisk introdusert for hverandre av sine 

respektive sønner på 4 år, for de går i samme klasse på British 

Private Prep School.  

-Vi møttes og tok en kaffe. Det var hyggelig, og ikke minst mor-

somt at det var de småguttene som stod bak, forteller Kyrre.   

Deretter startet de med å spore opp og samle inn flere gutter for 

å starte med bowlingtreff.  Det gikk fint. Noen tilfeldigheter og 

litt hjelp fra damene, så ble de en hel gjeng. 

- Vi menn har nok et annet forhold til lunsj og spising, jeg har 

prøvd å bli med “damene”, men det føles litt unaturlig, sier Kyr-

re. 

-Bra Runar! Alle nede, ropes det. 

Runar kommer tilbake til bordet og forteller at han faktisk liker 

å gå på fredagskaffe. 

- Vi bodde på San Brisas den første tiden, og jeg er fortsatt med 

på fredagskaffen ved Eldridge. Det synes jeg er koselig. Noen 

kommer og noen går, så det er ganske mange innom i løpet av 

dagen, forteller han. 

Men bare for å nevne det, Kyrre har invitert damene med på 

bowlingen, så det er ingen diskriminering ute og går. 

Likestilling, sport og turer 

-Det er omstilling for mannfolk å drive heimen. Det tar tid å 

holde hus og hjem på stell, selv om jeg har outsourcet husvas-

ken, mener Kyrre. 

Han synes det blir mye bilkjøring for å skaffe tilveie det som 

trengs, en erfaring han deler med de fleste norske jentene her. 

-Men det er ikke til å stikke under en stol at flere av oss menn 

har et annet fokus enn jentene. Jeg føler det langt fra naturlig å 

kjøpe barneklær, som for eksempel tights til datteren min, Frid. 

Det er en omstilling, men jeg gjør det jeg må, selv om jeg ikke 

liker det, understreker han. 

Kyrre jobber også som volunteer på skolen, men han føler det 

ikke naturlig å avtale playdates med damene her i Katy selv om 

de har barn på samme alder. 

- Heldigvis har Frid en norsk, jevnaldrende venninne i nabola-

get, så det går av seg selv… 

-Nei!, Kyrres siste flaske står lenge og vipper. Forsøker å holde 

seg oppreist. Men endelig: 

-Yes, den vippet over! 

- Men jeg synes det er moro å handle jeg, utbryter Jarle. 

Han har akkurat vært ute og kjøpt gardinstoff med forskjellige 

mønstre og trukket 30 esker med varierende motiv. Nå har ryd-

ding blitt rene sporten hjemme der i gården, for sønnene synes 

det er kjempegøy å rydde opp i småtingene. Match og put: 

plastdinosaurer skal i esken med dinosaurtrykk og sånn fortset-

ter det bortover rekken med esker.  

-Det er viktig å rettlede ungene, sier Jarle, som synes det er gøy 

å organisere, fikse og ordne.  Jeg har lært flere sider ved meg 

selv å kjenne her i USA.  Nå har jeg forresten akkurat vært ute 

og kjøpt nye fotballsko til minstemann og meg selv, for jeg skal 

bli hjelpetrener på fotballen.  

Runar og Kyrre bruker fritiden til å sykle og fotografere dyr i 

naturen, spesielt i Bush-parken.  

-Du skulle bare vite hvor mange villdyr det er i den parken!  Det 

eneste jeg ikke har fotografert i levende live er coyote og arma-

dillo, utbryter Kyrre, som så langt bare har sett eksploderte ar-

madillos langs veikanten. 

 

Men det er ikke alltid sykkelturene går på skinner. I fjor høst 

kjørte Runar over en grein, som ødela giret på sykkelen. De viss-

te ikke egentlig helt hvor de befant seg, så det var ikke bare å 

ringe etter hjelp. 

De belaget seg på å slite seg gjennom buskas og kratt, slepende 

på Runar sin sykkel. Men allerede etter et par hundre meter 

gikk de rett på en pickup-truck, som stod parkert på en lysning. 

Det viste seg å være en park ranger, som brukte lunsjpausen til 

å kikke på hjortedyr. Han tilbød seg å hjelpe, slengte syklene 

deres bakpå planet og kjørte dem helt hjem til døra. Rangeren 

var nærmest et opplysningsverk på to bein, og han fortalte hele 

parkens historie.  Hvem visste vel at det ble dyrket ris i parken 

for vel 100 år siden, eller at den ble brukt til gjengoppgjør og 

bilslakting på 70-tallet. 

-Følg opp da gutter!  

-Uff, jeg får press på meg nå, siden jeg startet så bra, sier Eirik. 

Hverdagsliv og forventninger  

Sigurd trives godt, både med jobb og tilværelsen som sådan. 

Han går nå i gang med å ta sertifikat på småfly. En drøm fra 

Copperhead slange i Bush-parken som passer på  

lunsjen sin 
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guttedagene.  Barna er veldig fornøyde og det er bra, for de er 

faktisk hovedårsaken til at familien har flyttet hit. De synes det 

amerikanske skolesystemet er bedre enn det norske, og ønsker 

derfor at Magnus og Celin skal få utdannelsen sin her.   

 

- Kom igjen da. Fokuser!  Sikt på kjeglene. Flere norske herre-

stemmer gjaller rundt i bowlinghallen. 

Kyrre føler at livet på sett og vis er enklere her, og spesielt for 

den som kommer hjem til ferdig middag hver dag. Men han tror 

at menn sliter mer med å være housekeeper enn damene. 

-Det faller ikke så naturlig for oss å være eneansvarlig.  Jeg ser 

ikke de samme tingene som kona ser. Hvem flytter vel et skap 

for å sjekke om  det er støv under det, spør Kyrre. 

-Ingen menn i alle fall, svarer en av bowlingkameratene. 

Siden de forsvarer hverandre har de i alle fall hjelp og støtte 

blant kameratene her  i Katy. 

Kyrre merker på kroppen at det er vanskelig å 

aktivisere seg selv og å ta initiativ til å gjøre 

ting han ikke liker.  

-Dulling med duker og stearinlys er liksom 

ikke meg. Det faller meg helt fjernt å gjøre 

det. Men når det først er på plass, setter jeg jo 

stor pris på det likevel, sier han ettertenk-

somt. 

-Kona kan jo bli litt irritert til tider. Men jeg 

prøver å huske hva som forventes når vi har 

besøk, selv om det ikke faller lett, så jeg skri-

ver lister, lister og atter lister. Deretter lister 

jeg opp for meg selv, sier han med et svakt 

smil. 

Men en ting alle gutta er enige om, er at det 

er mye lettere å holde kontakten med familie 

og venner der hjemme i våre dager. Internett 

og skype er helt uunnværlig i hverdagen. 

-På søndag snakket jeg med datteren min i Italia og sønnen min 

i Norge, samtidig! Det er helt utrolig, sier Runar. 

En ting de fleste har nytt godt av er utstasjoneringskursene de 

fikk før familien reiste over. 

-Det er noe alle norske firmaer burde tilby de som reiser ut. Da 

lærer man mye om landet man skal til, samtidig som man også 

blir mer bevisst overfor sin egen kultur! Vi har jo alle hørt om 

tøffe og barske nordmenn på tur, men det kan være lurt å gå litt 

forsiktig frem, sier Kyrre.  

En annen viktig ting, synes han, er informasjonen om at nedtu-

rene kommer til begge parter i et forhold, og at  de ikke kommer 

synkront, men til forskjellige tider.  For den som er hjemme går 

det første halvåret med til å finne ut av hvordan skolene funge-

rer, trøste unger og å finne godt grovbrød med sprø skorpe! Med 

andre ord: få hverdagslivet til familien til å gå på skinner. 

Kyrre og Jarle begynner å diskutere skjortevask og stryking un-

der den påfølgende lunsjen på den meksikanske restauranten 

Vida Loca på Kingsland. Jarle vasker og henger opp de nyvaske-

de skjortene for å slette dem, mens Kyrre leverer dem nyvasket 

på renseriet for å få dem nystrøket tilbake. 

-Jeg synes ikke at skjortene ikke blir rene nok på renseriet, 

skjønner du, sier han.  Jeg klarer fint å stryke mine egne skjor-

ter, men synes det er veldig vanskelig å stryke damebluser. For 

mange legg og greier! 

Jan Ove, som er freshman, og ankom Katy i forrige måned lytter 

mens kameratene snakker. Så sier han plutselig på klingende 

bergensk:  

-Eg er liksom fremdeles på ferie her eg, mens han smiler bredt. 

Jan Ove har to sønner på Seven Lakes High School, og forteller 

at de syntes det var tøft å komme midt i skoleåret, men at det 

har gått greit tross alt. 

Historiene sitter like løst som latteren under lunsjen og stem-

ningen er høy. Alle har glemt resultatene fra bowlingen. Bortsett 

fra Eirik da…. Planer for videre aktiviteter diskuteres, og Jarle 

synes de bør starte en kortklubb, for, som han sier: 

-Vi må jo kunne få en frikveld i uka, vi gutta også! 

Da regningen for lunsjen blir lagt på bordet er det gøy å se at det 

er mye mer styr for å få regnestykket til å gå opp blant gutta, 

enn når vi damene er ute! 

Mens Sigurd og Jarle diskuterte regningen med servitøren, går 

de andre guttene hver til sitt, mens Eirik utbryter:  

-Dette elsker Jarle! Å diskutere med amerikanere, altså!  

Og har ikke Sigurd og Jarle blitt enige med kelneren, så sitter de 

der vel ennå……!  

 

Har du, eller kjenner du noen, som har lyst til å bowle sam-

men denne trivelige gjengen på tirsdager, ta kontakt med 

Kyrre på: kingklang@me.com eller telefon 713-240-3323. 



 

Texas Nytt Nr. 2  2011  9  

 

 

Klatrer høyt og lavt offshore  
Linjebygg Offshore (LBO) har spesialisert seg på å sende klatre-

re fra høyspentmaster til offshoreinstallasjoner. Der oljeselska-

pene tidligere trengte stillas eller fjernstyrte ubåter og dykkere 

for å utføre reparasjoner og vedlikehold, kan 

LBO gjøre jobben med sine profesjonelle klat-

rere. 

Selskapet AS Linjebygg ble stiftet i Molde i 

1933, og drev opprinnelig med bygging av 

kraftlinjer. I 1990 startet selskapet med sin 

offshoreaktivitet, noe som ble skilt ut som eget 

selskap i 2000. 

- I utgangspunktet bygde vi høyspentinstalla-

sjoner i Norge, i fjellet og over fjordene, på 

plasser uten teknisk infrastruktur. Man måtte 

tilegne seg ferdigheter og kunnskaper som gikk 

på å klatre og bringe med seg tungt utstyr opp i 

store kraftmaster. Da dette markedet gikk dår-

lig på 80-tallet, så man seg om etter nye muligheter, sier Frank 

Wettland, President i Linjebygg Offshore Inc., LBO. 

Den nye forretningsideen var å klatre i offshorestrukturer. De 

første oppdragene var reparasjoner og vedlikehold av fakler på 

plattformer, fra 50 til 100 meter over havflaten. 

- Der man tidligere bygde stillas for å komme til fakkelen, gjør 

vi nå jobben med klatrere. Vi har overført kompetanse fra land 

til offshore, der det handler om å finne løsninger på kompliserte 

oppgaver med vanskelig tilkomst, sier Wettland. 

I dag er all virksomhet i LBO rettet mot olje og gass, og selska-

pet har oppdrag på et stort antall installasjoner på norsk sokkel. 

LBO har i dag en arbeidsstokk bestående av både ingeniører og 

offshoreoperatører hvor en god del er profesjonelle klatrere. 

Noen av de ansatte er fjellklatrere som har utviklet seg til å job-

be offshore. 

- Vi har i de senere år beveget oss noe ned i havet og har utviklet 

Skrevet av: Ragne Riise 

 

Bedrift 

utstyr og verktøy som gjør det mulig for oss å jobbe under platt-

formdekket i det vi kaller skvalpesonen, altså de øverste 20 me-

terne av vannet. Det er denne sonen vi fokuserer på for det ame-

rikanske markedet og Meksikanske gulfen. Her 

er det ingen som utfører jobben på samme 

måte, så vi har egentlig ingen konkurrenter i 

dette segmentet, sier Wettland. 

I den såkalte skvalpesonen er det store bølge-

bevegelser med høy risiko for dykkere og fjern-

styrte ubåter. 

- Vi er mer uavhengig av vær og vindforhold, og 

jobber adskillig mer effektivt og billigere enn 

du gjør med ubåter og dykker, som får mye 

nedetid fordi de ligger og venter på bra nok 

vær, forklarer Wettland. 

LBO har i dag et prosjekt på feltet Åsgard B i 

Nordsjøen der de installerer utstyr for Statoil på minus 12-15 

meter uten bruk av dykkere og fjernstyrte ubåter. 

- Det er et prosjekt der vi sparer Statoil for titalls millioner kro-

ner i forhold til alternative metoder, sier Wettland. 

Selskapet har totalt 450 ansatte. Foreløpig er det kun to ansatte 

i Houston, men målet er å få 6-8 nye ansettelser i løpet av året. 

LBO er i en markedsføringsfase der de jobber for å få innpass i 

de mest sentrale oljeselskapene. 

- Det krever tålmodighet og utholdenhet å innarbeide seg i mar-

kedet og få tillit hos de store selskapene. Samtidig er markedet i 

Meksikanske gulfen vesentlig større enn det norske markedet. 

Det er ingen grunn til at vi ikke skal bli like store her som vi er i 

Norge - om ikke større, sier Wettland. 

Frank Wettland, President i 

Linjebygg Offshore Inc., 

LBO. 
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Glimt fra Kirkeboken 

 

 
Glimt fra  

Kirkeboken 

Palmesøndag 17. april ble Magnus Douglas Hiram Cates døpt i 
Sjømannskirken. På bildet fra venstre: fadder Lindy Verdin, 
fadder Gunn Irene Andersen, mor Aleth Merethe Cates med 
dåpsbarnet, far Douglas Cates med storesøster Ingrid Cates og 
fadder Terry Costello.  

Fredag 8. april ble Birgitte Mydske 

og Vegard Egner viet i Sjømann-

skirken i Houston.  

Barn til dåpen?   

Har dere fått barn og har lyst til å ha  

dåp på Sjømannskirken? 

Kontakt oss for å avtale tidspunkt for dåp. 

Palmesøndag 17. april ble Emma Katharina Høie 

døpt i Sjømansskirken. På bilde fra venstre: Far Se-

verin Høie, mor Christiane Høie med dåpsbarnet, 

fadder  Matthias Spitzmeuller og fadder Donald E 

Lefevre. 

Søndag 3. april ble Linnea Gabriela 

Munkvold-Salazar døpt i Sjømannskirken. 

Mor Lisa Munkvold med dåpsbarnet, far 

Andreas Salazar og storesøster Madelen 

Elisabeth Munkvold- Salazar. 

Redigert av: Fredrik Fallegård 
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Facebook 
“…forventes gi kjappe 
svar på i snitt tre ek-
senstensielle spørsmål 
pr. minutt. Mest av alt 
handler det om tyver, 
Gud, verdensrommet 
og døden. Not within 
my area of expertise!”  

 

Barnas side 

Lys Våken gjengen gjør seg klar til gudstjeneste! Da-

niel Teter, Arne Grønås, Lars Lindaas Samuelsberg   

og Mildrid Valde dramatiserer den bortkomne sønn.  

Fra barnemunn 
I bilen på vei hjem fra sin tantes bryllup, og med streng 

beskjed om ikke å sovne før vi er kommet hjem, under-

holder Odin, 8 år, sin yngre søster med en rekapitule-

ring av dagen begivenheter.  I den sammenheng kom-

mer han inn på at det var visse uregelmessigheter ved 

hele bildet, nemlig at brudeparet har en ett år gammel 

sønn – for “usually people get married first and then 

have a baby”. Mormor spør da avledende fra forsetet 

om han vet hvor lenge hans mor og far har vært gift?  

Svaret er negativt, og mormor forteller at de har vært 

gift i 10 år. 

Etter noen sekunders stillhet kommer det fra Odin: “So 

it took two years to get me out! Wow!” 

 

Innsendt av Inger Russell 

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 
Husmor Linda og vakt-
mester Terje hadde i sin 
tid fire små barn. De kan 
dele følgende lille sjarme-
rende historie : ”Mamma, 
hvem får vi besøk av i 
dag?” ”Ingen”, ”Men 
hvorfor er det ryddig på 
kommoden da?” … 

Redigert av: Fredrik Fallegård 
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Vannrett: 

1. Konge i Egypt 

6. Farlig gift 

7. Fred 

8. Pronomen 

9. Dansk øy 

11.  Jamre 

13. Rød frukt 

14. Kna! 

Loddrett: 

1. Se ned på 

2. Romfartøy 

3. Til hest 

4. Pikenavn 

5. Eggrett 

10.  Nordmann i nord

12.  Forrykt 

Kryssord 

Neste Lys Våken 

(overnatting for deg mel-

lom 8 og 13 år) er på Sjø-

mannskirken lørdag 28.-

søndag 29. mai!!! 

Løsning på oppgavene kommer i neste nummer! 

Vi takker Daniel Stenseth for denne fine teg-

ningen som passer perfekt nå i mai... 
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Live to ride - ride to live!  

Helt Texas 

Har du forslag (og gjerne bilder!) til andre utfluktsmål eller reisemål i Houston eller i Texas som du 

gjerne vil dele med andre, send en mail til  houston@sjomannskirken.no 

Skrevet av: Linda Øyen 

Ingen ting å si på fremkomstmiddelet.  

 Med Terje som stø og trygg sjåfør og Linda som eksosrype bak-

på holder vi friskt og frimodig myten i live om at nordmenn er 

et folkeferd med utferdstrang og en hang til friluftsliv. Nå er det 

slett ikke sikkert at den myten gjelder på toppen av 1600 kubikk 

blankt forkrommet stål og dund-

rende godlyd ut av eksospotta, men 

likevel.. Vi er nordmenn, vi har 

utferdstrang og vi elsker friluftsliv. 

Så vi saler på sykkelen, fyller heng-

eren og setter av gårde med friskt 

mot. Etter å ha sjekket værmel-

dingene, selvfølgelig. Vi vil jo ikke 

ha regn på turen... 

Noe som gjør det så spesielt å kjøre 

motorsykkel, er at vi får duftene så 

tett inn på oss. Vi har kjørt forbi 

jorde etter jorde med duvende Blue 

Bonnets, blått i blått i store meng-

der. Og det første vi merker, nesten 

før vi ser det, er en svak, søt og nydelig duft. Så kommer bloms-

tene. Det er så vakkert. Indian Paintbrush, valmuer og vakre 

Texas wildflowers, også, i store mengder. 

En ekte biker er vel 

en som lever etter 

det overskriften her 

sier: ”Live to ride, 

ride to live.” I vårt 

fordomsfulle bilde av 

en ekte biker faller vi 

nok ikke helt inn. Vi 

er typene som har 

med hele toalett-

veska, ikke bare en 

tannpirker. Vi bestil-

ler gjerne overnat-

ting på forhånd, på 

steder med myke 

madrasser og varmt vann i springen, i stedet for å ligge på harde 

liggeunderlag og høre slangene visle utenfor. Vi har GPS, kart og 

iPhone som kan vise oss vei, i stedet for å kjøre etter innfalls-

metoden. Men møter vi en biker etter vegen, så hilser de alltid 

på oss. På den tøffe måten, vettu, med to fingre i V-tegn litt sti-

lig på skrå under styret. Og vi hilser like stilig tilbake. De kan jo 

ikke vite at vi har sykkelen full av toalettsaker og hotellbestil-

linger… 

Vi har forelsket oss helt i Hill Country, vest for Austin. Spesielt 

de sjarmerende småbyene Marble Falls og Llano. Ta deg en tur 

og se selv, området er fullt av gamle bygninger, lokale kafeer, 

vennlige mennesker, nydelige vann, ville dyr og fugler. Og på 

veien mellom disse to byene finner du Buchanan Dam, et stort 

damanlegg ved Buchanan Lake. 

Der kan du bade og slappe av ved 

stranden. 

Ja, det er fint å være turist og møte 

mange hyggelige mennesker. "Skal 

jeg ta bilde for deg?" "Er det noe du 

lurer på?" "Hvor er du fra? Vel-

kommen hit til oss!" Vi nordmenn 

har noe å lære der. Så er vi vel 

hjemme igjen, hengeren er tømt og 

vi er fulle av inntrykk og frisk luft. 

A propos frisk luft og friluftsliv, da 

må vi sitere hele Norge's Knut Bor-

ge: "Å ligge på sofaen med vinduet 

åpent, det er også friluftsliv!" 

Meget vakker natur! Foto: Terje Øyen 
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Fogo de Chão 

Houston har et vell av restauranter i alle 

kategorier, der du kan få utmerket mat til 

en billig penge. Denne gangen har vi valgt 

et sted som faller litt utenom denne kate-

gorien. Fogo de Chão har utmerket mat, 

god servering og hyggelig miljø, men spesi-

elt billig er det ikke. Det er imidlertid et 

unikt sted som er verdt et besøk, og som 

jeg ikke tror det finnes maken til i Norge. 

Fogo de Chão er et brasiliansk steakhouse, 

og konseptet er veldig enkelt: De har en 

stor salatbar med alt du kan drømme om 

av ferske grønnsaker, oster, salater etc., og de har også speke-

skinke, salami, røkt laks, i tillegg til ris, potetretter og pastaret-

ter. Etter at du har forsynt deg der og er tilbake ved bordet, 

kommer kelnere rundt med alle typer kjøtt, der du kan spise så 

mye du vil. Du lærer snart bruken av en brikke på bordet, den er 

rød på den ene sida og grønn på den andre. Legger du den grøn-

ne sida opp, er det signal til kelnerne om at du vil ha mere kjøtt. 

Når du har fått nok, snur du den til rødt og får være i fred til du 

igjen snur til grønt. I tillegg serverer de potetmos, stekt banan, 

polenta og brød ved bordet.  

I følge menyen har de 15 forskjellig kjøttsorter. Dette inkluderer 

okse, lam, svin og kylling i ulike varianter, i tillegg til hjemmela-

get pølse. Alt stekes på store spidd som kelnerne bærer rundt og 

skjærer av så mye du vil ha. De passer også på at ulike stykker 

av kjøttet er stekt forskjellig, så du kan be om rått, medium eller 

godt stekt, eller alle varianter i mellom! Alt kjøttet har veldig 

høy standard og smaker fortreffelig. Hvis jeg skal være kritisk 

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. 

I mellomtiden fortsetter jeg med presentasjon av noen av mine 

favoritter, denne gangen et brasiliansk steakhouse! 

Skrevet av: Terje Odden 

(og det skal jeg jo!) er de etter mitt syn ikke så flinke til å variere 

krydderet, så mye smaker ganske likt. Men det kan man leve 

med når kvaliteten er så høy. 

Alt dette er inkludert og har en fast pris: $48.50 per person 

(bare salatbar for $24.50). Barn 6-10 år får halv pris. I tillegg 

kommer drikkevarer og eventuelt dessert; og som alltid tax og 

tips på toppen av det. Du kommer lett opp i $70-$90 per person 

hvis du drikker annet enn vann, så dette er 

ikke et billig sted. Men for spesielle anled-

ninger er det absolutt verdt det, og det er 

et unikt konsept som du ikke opplever 

hjemme. Jeg har besøkt flere tilsvarende 

restauranter rundt i USA med langt lavere 

priser, men da er også kvaliteten og utvalg 

på kjøtt og grønnsaker tilsvarende lavere. 

Sist jeg var der var på en vanlig torsdag 

kveld, og selv da var lokalet fullt hele kvel-

den, så bordbestilling er absolutt å anbefa-

le! I tillegg tilbyr de gratis valet parkering 

(her er det også viktig å tipse…), som jo er 

litt morsomt og uvant for oss nordmenn. 

Alt i alt et sted vel verdt et besøk, hvis du har noe å feire, vil im-

ponere besøkende fra Norge, eller bare rett og slett har lyst på 

masse godt kjøtt! 

 

Ut å spise 

http://www.fogodechao.com/ 

8250 Westheimer Rd.,  

Houston, Texas 77063 

Tel: (713) 978.6500 

Lunsj: 11-14 Man-Fre 

Åpent for middag hver dag fra 17  

(Sjekk websiden for detaljer) 
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Sommervikarene i år er 

kjente fjes for mange. Ing-

vild og Finn Labråten bodde 

og arbeidet på Sjømannskir-

ken fram til sommeren 

2009. Etter snart to år i Nor-

ge, nærmere bestemt indre 

Østfold, lengter de tilbake til 

Houston-sommer! Hele juli 

måned er det Ingvild og Finn 

som er sommervikarer i 

Houston. 

 

Ingvild Labråten nåes på 

telefon nr 832 278 75 55 

Finn Labråten nåes på tele-

fon nr 832 279 9020 

Sommer på Sjømannskirken 

Skrevet av: Ingvild Fallegård 

 

Info 

 

Familiegudstjenestene starter opp igjen søndag 28. august, og neste blir 25. september. For disse to gudstjenestene vil vi teste å 

starte kl 15. Da blir det Gudstjeneste med deltagelse av barnekoret Vill West, deretter nyter vi en god BBQ middag sammen. Spre 

dette til nye familier du treffer på din veg i løpet av sommer og høst. Det er et fint sted å la barna leke og finne nye venner. 

Rekefest. Fredag 30. september inviterer vi til høstens rekefest (med forbehold om at vi har rekene i hus!) Følg med på våre  

nettsider. 

Besøk av familieterapeut Steinar Rishaug. Fra søndag 25. til fredag 30. september har vi besøk av Sjømannskirkens familie-

terapeut Steinar Rishaug. Ønsker du å komme i kontakt med ham for å avtale tid for en prat når han er i Houston? Ta kontakt med 

Ingvild på mail imf@sjomannskirken.no og avtale blir laget. 

Lys Våken og Texas Dag. Lørdag 15. oktober inviterer vi igjen til LYS VÅKEN, mini-leir for barn mellom 8-13 år. Søndag 16  

oktober satser vi stort på Texas Dag – velkommen som du er eller gjerne utkledd i Texas inspirert cowboy – cowgirl outfit. Vi vil ha 

ulike program tilbud for barn fra 4 år og oppover, også for de eldre barna og ungdommer vil det være programposter. Konfirmante-

ne deltar og vi ønsker å samle stort og smått, nye og gamle, til familiegudstjeneste, aktiviteter og god mat denne dagen. På gudstje-

nesten vil det også bli utdeling av 4-årsbok til alle 4-åringer, meld fra til kirken! 

Julemarked. Fredag 11 – søndag 13. november går årets julemarked (også kjent under navnet julebasar) av stabelen. Sett av  

datoen allerede nå! 

Hold deg alltid oppdatert!  

Ved å bruke nettsidene våre aktivt holder du deg alltid oppdatert om hva som skjer på Sjømannskirken. 

www.sjomannskirken.no/houston 

Ved å melde deg på vår nyhetsmail får du fersk informasjon rett i mail innboksen din. Meld mailadresse til: 

houston@sjomannskirken.no og merk mailen med Nyhetsmail. 

Det skjer på Sjømannskirken høsten 2011  

Fra 13. juni er det  
sommeråpningstider: 

Fredag 4 fredager i juni – juli – august er  

  kirken åpen fra kl 18, se nedenfor. 

Lørdag 10-16 Fotball fra kl 10 

   Grøten er klar ca kl 13 

Søndag 10-16 Gudstjeneste kl 11 

 

Fredag 24. juni kl 19 

St.Hans feiring 

Fredag 8. juli kl 19 

Musikk-kveld og quiz 

Fredag 29. juli kl 19 

Olsok-feiring 

Fredag 12. august kl 19 

Grillaften 



 

Texas Nytt Nr. 2  2011  15  

 

Påske på Sjømannskirken 

Skrevet av: Ingvild Fallegård 

 

Siden sist 

Påske er høytid 

på sjømannskir-

ker verden over, 

så også i Hous-

ton. Palmesøn-

dag var det Jazz-

gudstjeneste og 

liflige toner gle-

det menigheten. 

Det var også gøy 

for barnekoret 

Vill West å bli 

akkompagnert av 

proffe jazzmusi-

kere. Tirsdag var 

det igjen klart for 

gudstjeneste i 

The Woodlands. Over 50 små og store var samlet i hagen til 

familien Kroken og stemningen var på topp da de vandret gjen-

nom påskens begivenheter.  

25th Annual Golf Tournament 

Er det fest så er det fest! Marsipankake 

hører med!  

Aasmund Sagløkken ble behørig takket 

for sin innsats for golf tureringen i 25 år!  

Mandag 18. april gikk 

den 25. golf turneringen 

av stabelen. Været var 

godt, stemningen var på 

topp, deltagelsen kunne 

vært noe høyere, men 

alle som var der delte en 

flott dag på golfbanen.  

En STOR takk til Odfjell 

som stilte med 4 lag og 

sponset drikke og premi-

er!  

Riktig tilbehør er viktig! Vanja 

Støen og Kamala Suwansukho 

spilte for Innovation Norway 

Kongsberg Maritime gikk av 

gårde med seieren: Vi gratule-

Skjærtorsdag var det påskemåltid på kirken der høytidens jødis-

ke historie ble gjenfortalt og gjennomlevd. Langfredag var det 

stillheten og ettertenksomheten som fikk råde før festen braket 

løs på første påskedag. ”Kristus er oppstanden! Ja, han er san-

nelig oppstanden!”  

Gudstjeneste med Sjømannsprest Eirik Aadland-Tappel i 

The Woodlands. 
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Norge vant dansen 
Det er barn av mange nasjonaliteter 

på skolene i Katy, og mandag 11. 

april fikk alle land muligheten til å 

vise seg frem på Alexander Elemen-

tary i Grand Lakes. Norge var 

selvsagt på plass med stand, bros-

jyrer og nasjonalromantikk, samtidig 

som vi bød alle opp til strekkbukse-

polka. Med Kari fra Sjømannskirken 

bak pianoet ble det skikkelig swing 

på sakene. 

 

Det ble en slitsom dag for oss norske 

mødre med barn på Alexander. Vi 

hadde nemlig fått tips om å by opp 

alle som ville til strekkbuksepolka, og 

det slo virkelig an.  Mye bedre enn vi 

hadde forventet. Fra en gammel cd-spiller kamuflert bak et 

norsk balkongflagg, trillet lystelige polkatoner ut i gymsalen og 

tiltrakk seg barn og voksne som en magnet. Vi bød opp til dans, 

og alle  takket ja. Det skapte latter og god kontakt, selv om svet-

ten silte innenfor bunadene i løpet av de seks timene festivalen 

varte. 

 

 

Ved lunsjtider tok Kari fra Sjømannskirken plass bak pianoet. 

Til tonene fra Dovregubbens Hall og Morgenstemning nikket 

mange barn gjenkjennende på hodet.  Kanskje ikke så rart,  

siden Griegs komposisjoner blir brukt i TV reklamer henholds-

vis for pizza og allergimedisin…. Kanskje ikke det salige Edvard 

Grieg hadde i tankene, men for å sitere sjefen for festivalen, 

Ruei  Fong: -Good music will live forever! 

 

Norge Rundt, Kjerringa med staven og Pål sine høner trakk til 

seg mange barn, og Kari hadde til slutt et helt hoff rundt pia-

noet.  

 

Vi hadde heldigvis fått mange brosjyrer fra konsulatene i Hous-

 
Norge i 

Houston 

ton og New York, for de gikk unna 

som varmt hvetebrød. Det var 

mange som hadde lyst til å reise til 

Norge på ferie, og flere av studen-

tene bestemte seg prompte for å til-

bringe et år i Norge etter High 

School, for de syntes det så utrolig 

spennende ut der oppe i nord. Flere 

klasser kåret dessuten Norge som 

sitt favorittland på festivalen. Tusen 

takk til Belinda Klovning og Kristine 

Stewart for utlån av norske plansjer, 

plakater og gjenstander. 

 

Andre land som var med på festiva-

len var Kina, Mexico, Brasil, Trinidad 

& Tobago, Taipei City Taiwan, India, 

Korea, Egypt, Puerto Rico, Venezuela og New Zealand &  

Australia. En virkelig morsom miks av nasjonaliteter. 

 

Hver time var det opptreden på scenen og vi fikk se tai chi-dans, 

Brasiliansk samba til smektende toner, kinesisk opera og folke-

dans, i tillegg til mexicansk og indisk dans. På grunn av en av-

lysning ble vi norske også sendt opp på scenen med vår 

strekkbuksepolka til akkompagnement av Kari. Vi tok utfordrin-

gen på strak arm og lot det stå til. En ganske så eksotisk og mor-

som mandag i Grand Lakes, med andre ord. 

Skrevet av: Heidi Nesttun Sunde  

Norske damer foran Norway-utstillingen , fra v. Charlotte 

Berg Sletfjerding, Heidi Nesttun Sunde, Siv H. Johansen, Ing-

rid R. Meyer og Christine N. Weimoth. Foto: Cecilie Danielsen 

Skare. 

Et lite stykke Norge……. Foto: Heidi Nesttun Sunde 

Kari i full jobb ved pianoet.  Foto: Heidi Nesttun 
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Sjømannskirken i Houston har inngått lokale samarbeidsavtaler 

med Framo, Kongsberg Maritime, Unitech, Beerenberg og Open 

IT. Bedriftene støtter arbeidet i Houston ved en avtalt sum pr 

år. Slike avtaler med norsk næringsliv finnes både sentralt i 

Norge og ved Sjømannskirkene i London, Singapore og Dubai. 

Disse avtalene er meget viktige for arbeidet ved kirken. 

Sjømannskirken har 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 

Lokale samarbeidsavtaler 

 

Partnership 

trekkplaster for norske bedrifter som skal sende sine ansatte fra   

Norge til Houston. 

Andre  måter for næringslivet  å bidra til Sjømannskirkens til-

stedeværelse i Houston er 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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Besøk ombord på "ship of the year" 2010 

 

Vanskelig Sudoku  

Skrevet av: Kari Danielsen  

 

Havn 

får vi se hvilken oppskrift som vant "vaffelkonkurransen" om-

bord, den eksisterende eller kirkens... 

Vi takker for gjestfriheten og praten med mannskapet på Trans 

Iberia og ønsker dem lykke til med å forsvare tittelen som årets 

skip i 2011! 

På våre nettsider finnes det egen informasjon for sjøfolk.  

Velkommen til å ta kontakt med oss! 

Å gå på båtbesøk kan være litt som Forrest Gump sier: "Life is 

like a box of chocolates, you never know what you are gonna 

get". Eller han kunne sagt: båtbesøk kan være fulle av overras-

kelser! Man oppdager at det er stadig nye ting å lære, og man 

treffer mennesker  

som har spennende 

historier å  fortelle 

fra livet på sjøen. 

Nylig hadde jeg et 

hyggelig besøk på 

kjemikalietankeren 

M/T Trans Iberia, 

en av 14 tankbåter 

tilhørende rederiet 

Sea Trans med ho-

vedkvarter i Bergen. Den  ble bygget i år 2000, så den kommer 

enda i kategorien "fairly new". Det er for tiden 2 nordmenn om-

bord, noen polakker og noen rumenere, 21 til sammen. Sjø-

mannskirken har gleden av å besøke båten jevnlig, og det ble 

stilt sporty opp til fotografering og "miniintervju". 

Den norske maskinsjefen og trønderen Idar Olav Høvik har lang 

fartstid på sjøen, og har vært i rederiet siden 1992. Han har vært 

ombord på Trans Iberia siden hun var ny. 2. styrmann og sunn-

møring Benjamin Bjørge har 2 års fartstid ombord, og var initia-

tivtaker til en handletur med kjerkas utsendte som sjåfør ved 

dette besøket. Kapteinen Marcin Kazimierczyk fra Polen har 

jobbet 7 år på Trans Iberia og tok oss imot med åpne armer. 

I oppholdsrommet kunne det vises frem diplom og capser mot-

tatt etter utnevnelsen som ”ship of the year" i rederiet i 2010. 

Hvordan blir man "ship of the year"?  Etter et dykk i siste ugave 

av "Transnytt",  uttales: ”at skipet drives profesjonelt og at 

mannskapet er hyggelig å jobbe sammen med. De lar seg ikke 

skremme av endringer som 

fører til bedre resultater. De er 

gode eksempler innen sikker-

hetstiltak, vedlikehold og kost-

nadsbesparing, og er et etter-

traktet skip som skole.” Ikke 

rart at det var med stolthet 

man kunne vise til denne titte-

len! 

Besetningen kunne avsløre en 

annen liten hemmelighet, hva 

søndagskosen ombord er. Jo, 

det serveres nystekte vafler 

hver søndag. Dette var jo et 

velkjent fenomen for en sjø-

mannskirke, så ved neste besøk troppet sjømannsprest Eirik 

Aadland-Tappel opp med nettopp nystekte vafler og  oppskrif-

ten fra kirken. Gjengen lot seg ikke be to ganger om å spise! Så 

Trans Iberia til sjøs 

Fra venstre: 2. styrmann Benjamin Bjørge, maskinsjef Idar 

Olav Høvik og kaptein Marcin Kazimierczyk  

7   1 9         

  2 9 1  3      

  6           7 

8  7  9  6  5 

3  2        1 8 

                 

2    5          

 1     6     8  

   8    4   

Løsning på oppgavene kommer i neste nummer! 
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Hva heter du? 

Stine Kleven 

Hvor gammel er du? 

14 år 

Hvor lenge har du bodd i Houston? 

Siden sommeren 

Bruker du skoleuniform på den skolen 

du går? 

Nei 

Hva syns du om skoleuniform – er det bra eller ikke? 

Bra, siden da kan du ikke bli mobbet for klærne dine 

Har du planer for sommerferien? 

Ja, skal til Norge 

Hvis du har en hel dag fri – hvordan ser din drømme-

dag ut?  

Trene ishockey, gå i en ishall og gå på skøyter og trene. 

Hva heter du? 

Tønnes Stray-Pedersen Aspholm 

Hvor gammel er du? 

Jeg er 14 år. 

Hvor lenge har du bodd i Houston? 

3 måneder 

Bruker du skoleuniform på den skolen 

du går? 

Nei 

Hva syns du om skoleuniform – er det bra eller ikke? 

Ikke 

Har du planer for sommerferien? 

Norge 

Hvis du har en hel dag fri – hvordan ser din drømme-

dag ut?  

Sove, spise og trene 

Med ett bein i hvert land 

 
Ungdoms- 

tanker 

Redigert av: Fredrik Fallegård 

Hva heter du? 

Årstein 

Hvor gammel er du? 

Jeg er 14 år.  

Hvor lenge har du bodd i  

Houston? 

Jeg har bodd 2 år i Houston.  

Bruker du skoleuniform på den skolen du går? 

Nei 

Hva syns du om skoleuniform – er det bra eller ikke? 

Bra, fordi da ser alle like ut 

Har du planer for sommerferien? 

Ja, eg skal til Norge 

Hvis du har en hel dag fri – hvordan ser din drømme-

dag ut?  

Stå på snowboard 

Norsk ungdom i Houston om skoleuniform, sommerferien og fritid  

              

3       5 1 9   

    8  9   3 7 

  4       3   7  

 3   6 1 5 4 2   

2   6     1  

  5     4 3   8 

   4    6   5   

1              4 

Lett Sudoku  

Ønsker du å være konfirmant i Sjømannskirken? 

Konfirmasjonstiden inneholder weekender på Sjømannskirken. I fjor hadde vi en felles konfirmantweekend i New York sammen 

med konfirmanter fra sjømannskirkene i New York, Miami og New Orleans. 

Første konfirmantsamlingen blir 10. - 11. september. 

For mer informasjon og påmelding, ta kontakt med Eirik Aadland-Tappel på Sjømannskirken, tel 281-998-8366 eller e-mail: 

eaa@sjomannskirken.no 

Løsning på oppgavene kommer i neste nummer! 
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Texas blomster 
”Når du flytter til ett nytt land er det så mye å forholde seg til” 

slik begynte Berit Aagard sitt foredrag om Texas blomster på 

Kvinneforum onsdag 20. april. ”Nytt språk, ny mat, ny kultur- 

det tar sin tid før du legger merke til naturen, at den også er ny 

og annerledes. Den første tiden savner du kanskje den naturen 

du kjente fra før. Slik var det med meg. Jeg flyttet til Texas i 

november, da var det grått og trist. Men så kom våren! Og hvil-

ken vår det finnes i Texas – i hvert fall hvis det har kommet litt 

regn gjennom høst og vinter!” 

Du har kanskje lagt merke til det selv? At våren i år ikke kan 

sammenlignes med våren i fjor, i hvert fall ikke når det gjelder 

blomster! Vegen vestover fra Houston mot Hill-country forme-

lig bugnet av bluebonnets og firewheels (også kjent som Indian 

blankets)  i fjor, i år var det nesten tomt. 

Blomster har vært nært knyttet til glede 

for Berit gjennom mange år. Hun har et 

hus i Llano og der er det enger med 

blomster så langt øyet kan se. Og ikke 

nok med at hun elsker blomster, hun 

gleder seg ved synet av dem, lar seg in-

spirere av dem – hun fotograferer dem 

også, og broderer etterpå bilder som ser 

ut som fotografier! Av fotografiene lager 

hun så vakre kort. Et vakkert Texas-

minne! Kort det er godt å gi bort – og 

godt å få. 

 
Kvinne- 

forum 

Skrevet av: Ingvild Fallegård Foto: Berit Aagaard 

 

Dette er hva Berit kaller ”17-mai enga mi” – og 

vi trenger vel ikke noen nærmere forklaring? 

Det er fargesammensetningen 

som er så vidunderlig. Det 

vakre, det ville, det frodige. 

Her sammensatt av bluebon-

nets, firewheels eller Indian 

blankets, og lazy daisy. Den 

sistnevnte har fått navnet sitt 

fordi den er så lat, den står 

med lukket blomst hele formid-

dagen og først når det er blitt 

riktig godt og varmt av solen 

åpner den opp. 

Bluebonnets er 

Texas state 

flower. Legen-

den forteller  

om sterk tørke 

hvor indianere 

sultet og døde 

fordi all avling 

visnet og bøf-

lene dro andre 

steder. De ba 

til Den Store Ånd for regn, og Shamaen sa de måtte ofre noe 

de var veldig glad i før det ville komme regn. En liten pike 

som hadde mistet foreldrene sine pga. sult, og som ble kalt 

"Hun som går alene", forsto at dukken hennes som hun var 

glad i, som bestemoren hadde gitt henne, og som hadde en lue 

av vakre blå fjær, var noe hun kunne ofre for å redde stam-

men sin. Hun gråt og kastet dukken i ilden som et offer til Den 

Store Ånd for å få regn. Da hun våknet neste morgen, var alle 

bakkene rundt omkring fulle av bluebonnets, og det begynte å 

regne. Den lille piken fikk et nytt navn, "Hun som er glad i sitt 

folk", og Texas fikk bluebonnets. 

Villblomster og markblomster inntil et gammelt uthus – kan 

det bli mer norsk enn det? Ja, tydeligvis, for dette bildet er fra 

Abilene, TX. Her finnes ”The Gap” – et utendørs museum som 

handler om hvordan pionerene levde i vest-Texas før i tiden. 

Her dyrkes grønnsakshagen med gamle redskaper og i låven 

vi så vidt skimter på bildet finnes mange av de gamle redska-

pene som gamle ploger, hestetakke og vogner. Et artig sted å 

besøke hvis du er på den kanten av Texas. 
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Nytt fra Kari og Asle i Soddo 
anestesilegeutdanningen ved Black Lion Hospital i Addis Abeba 

i samarbeid med Haukeland sykehus i Bergen. Der vil han være 

to uker i måneden. De andre to ukene vil han dele mellom å 

jobbe på sykehuset i Soddo og besøke klinikker i områdene 

rundt som ikke har egne anestesileger. Det blir mye reising på 

til dels dårlige og ufremkommelige veier, men Asle føler at han 

på denne måten kan bidra til å nå ut til flest mulig med sin 

kunnskap og kompetanse. 

I begynnelsen av april fikk vi en oppdatering til websiden som vi 

synes det er vel verdt å gjenta her: For vel et år siden var Kari og 

Asle på biltur i sør-Etiopia, og de så en buss som hadde veltet på 

veien, sannsynligvis for å unngå å kjøre på en gutt som hadde 

løpt ut i veibanen. Denne gutten lå livløs midt i veien, men Asle 

kunne konstatere at han var i live. De bestemte seg for å ta ham 

med til en lokal klinikk, men uten røntgenutstyr eller andre 

hjelpemidler kunne de ikke fastslå omfanget av skadene. De 

bestemte seg derfor for å ta han med til Soddo, selv om det in-

nebar en biltur på 2-3 timer på de dårlige landeveiene. Foreld-

rene til gutten ble med, og vel fremme i Soddo fikk de bekreftet 

Asles mistanke om alvorlige hodeskader. Gutten lå i koma i 5 

dager, og da han våknet opp var han nesten lam i den ene siden, 

men så ellers ikke ut til å ha andre varige skader. Etter flere 

dager på sykehuset tok foreldrene med seg gutten og reiste 

hjem, og ingen kunne si hvordan det ville gå med ham. Nesten 

et år senere var de 

igjen på biltur i samme 

området, og de hadde 

fått fremkalt noen 

bilder som de viste til 

folk i området og spur-

te om noen visste 

hvem dette var. Alle 

visste hvem Brook var, 

og plutselig så de en 

glad gutt komme lø-

pende mot seg som om 

i n g e nt i n g  h ad d e 

skjedd! Skadene var 

leget og gutten hadde 

fått full førlighet tilbake i armer og ben. Det er slike historier 

som gjør det verdt å drive med det de gjør, sier Asle. 

De er nå i ferd med å forberede årets sommerferie, som først går 

til Norge for å feire konfirmasjon i slutten av mai, så kommer de 

til Texas for å være med på Sara Jannes “graduation” i begyn-

nelsen av juni. De håper å treffe flest mulig av venner og bi-

dragsytere mens de er her. Det eneste skåret i gleden er at huset 

deres i Galveston igjen står tomt fra slutten av mai, så hvis du 

kjenner noen som vil leie et hus med strandtomt og kaiplass i 

Galveston, vennligst ta kontakt med Sjømannskirken så skal vi 

formidle kontakten videre!  

Skrevet av: Terje Odden 

 

Soddo- 
siden 

Våren er definitivt her, også i Soddo, Etiopia. Kari og Asle Aars-

land, som snart er ferdig med sitt andre år i landet, har begynt å 

merke at sivilisasjonen kommer nærmere og nærmere. Da de 

flyttet dit høsten 2009 hadde de utsikt til vide åpne marker der 

gjetere gikk med dyreflokkene sine, og de tok flere bilder som 

minnet om Betlehemsmarkene i bibelhistorien. Nå er utsikten 

forvandlet til en stor grushaug, som etter hvert skal bli ny  

hovedvei til de sørlige delene av landet. Med våren har også 

varmen kommet, så vinduene er åpne mye av dagen for lufting 

(ingen air-conditioning her!). Arbeidet med veien fører med seg 

et støvlag som legger seg over alt, så Kari og hushjelpen hennes 

har full jobb med å vaske huset 3-4 ganger i uka. Så sivilisasjo-

nen og det den bringer med seg er ikke alltid bare positivt! 

Kari er nå ferdig med språkkurset hun har gått på i Addis Abe-

ba, så hun kan nå stort sett greie seg på egen hånd med alle 

praktiske gjøremål, noe som er veldig viktig i et land der bare en 

liten del av befolkningen snakker engelsk. Det er nok lenge før 

hun når Asles nivå; det er mange som tror at han er en av de 

“innfødte” når de snakker med ham på telefonen!  

Jobben til Asle er nå tredelt. Som vi skrev i forrige nummer har 

han fått en delstilling i norsk fredskorps, der han skal fremme 

Utsikt fra leiligheten før... 

… og nå! 
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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  

7   1 2 8 3 9 4 6 5 

 8 6 9 1 5 4 3 7 2 

5  3 4 6 7 2 9 1 8 

 2 9 5 7 1 6 8 4 3 

1  8 3 4 9 5 7 2 6 

4  7 6 2 8 3 1 5 9 

6 4  7 3 2 8 5 9 1 

 3  5 1 9 6 7 2 8 4 

9  2 8 5 4 1 6 3 7 

Løsninger på sudoku og kryssord fra nr. 1-2011 

Lett Sudoku  Vanskelig Sudoku  

3  6  7 4 8 1 5 2 9 

 8 4 1 5 9 2 6 7 3 

5  2 9 6 3 7 4 1 8 

2 8  6 7 4 9 3 5 1 

 1 3 5 2 6 8 7 9 4 

 7 9 4 3 1 5 2 8 6 

4 5 8 1 7 6 9 3 2 

9 7  3 8 2 4 1 6 5 

 6 1 2 9 5 3 8 4 7 

Vil du også ha annonse i Texas Nytt? 
Neste nummer av Texas Nytt vil ha fire nye sider og vi har derfor plass til flere annonsører i bladet. For priser og 

informasjon om størrelser ta kontakt med Sjømannsprest Ingvild Fallegård, imf@sjomannskirken.no  

 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 

Kryssord 
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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 

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 

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  

 

mailto:margretkollen@aol.com
mailto:president@swedishclub.org
mailto:agreen281@aol.com
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
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