Skrevet av: Anne-Brith Berge

Reisetips

Houston-Galveston/Stavanger Sister City
Historiske Høydepunkter
Houston-Galveston/Stavanger Sister
City Society (HGSSCS) ble grunnlagt i
1980 som et resultat av en voksende
olje- og shippingindustri i Houston, og
Stavanger, og organisasjonen har siden
den tid vært aktivt engasjert i utveksling av for det meste elever på videregående klassetrinn i tillegg til business,
kultur og promosjon.

den mest anerkjente “Magnet School”
innen “Houston Independent School
District”. To sangere og fem musikere
deltok med et skikkelig jazzprogram.
Spring Woods High School Safari
Singers deltok med 11 studenter. Gruppen fremførte et flott sangprogram.
Campers: En gruppe utendørsentusiaster som telte tre ungdommer og to ledere.

I 1988 ble Galveston også innlemmet i organisasjonen da de tre
ordførerne fra Houston, Galveston og Stavanger undertegnet et
offisielt dokument som legger vekt på internasjonalt vennskapsby-samarbeide og partnership.
Listen er lang når det gjelder skoler og grupper som har deltatt i
de mange utvekslingsprogrammene opp gjennom årene og, når
det gjelder antall personer som har vært engasjerte, kommer
tallet opp i så mange som rundt 1800.
Mens organisasjonen
først og fremst er støttet
av firmaer innen olje,
shipping og finans, har
den også støtte innen
medisin- og utdanningsinstitusjoner. Hovedaktivitetene har for
det meste vært kulturelle og sportslige utvekslinger. Houston og Galveston sammen og så Stavanger alene har alternert som vertsskap med to års mellomrom.
Mange av programmene som elever i videregående klasser fra
forskjellige skoler har deltatt i, har vunnet utmerkelser fra den
“Nasjonale Vennskapsby-Organisasjonen”. Programmene har
for det meste inneholdt musikk, teater og idrett. Oppførelser og
konkurranser har vært lagt til skoler og lignende arenaer. I forbindelse med disse og alle andre programmer har utallige lærere, gruppeledere, foreldre, familiemedlemmer, industriledere,
politikere, styremedlemmer, vennskapsbymedlemmer og mange
frivillige vært engasjerte.

Guthrie Center’s Culinary Arts: “The Guthrie Culinary Department” arbeider med elever på videregående klassenivå som er
interesserte i en karriere innen matindustrien. Med til Stavanger var fem elever, en lærer og en skoleadministrator. I tillegg var
gruppen engasjert i en såkalt “World Association of Chefs Societies (WACS)” konkurranse som ble arrangert i Stavanger etterat
selve utvekslingsprogrammet var avsluttet.
St. John’s School var representert med et “Houston Area Golf
Team” som besto av tre elever og en coach.
Galveston Ballet er en regional pre-profesjonell ballettskole
som tilbyr instruksjon i klassisk ballet helt fra tre år og opp til
voksen alder. Tre jenter og to gutter fremførte et flott og variert

Vennskapsbyprogrammet er lagt opp slik at alle ungdommer
bor hos vertsfamilier mens de voksne, styremedlemmer, lærere,
og andre, bor på hotell.
“TEXAS days in STAVANGER” 17. - 25. Juni, 2014
I år var det Stavanger som var vertskap, og de medvirkende
gruppene var:
High School for the Performing and Visual Arts (HSPVA) er
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program.
The HGSSCS Board var
også med på turen, med
unntak av en som måtte
melde forfall.
Alle deltakerne fikk tilsendt et spørreskjema
etter turen, og her er
noen av svarene.
På spørsmål om hvilken
verdi “Texas Days in
Stavanger 2014” programmet har hatt, har
alle svart at de opplevde
utvekslingsprogrammet
som veldig interessant
og lærerikt og mange har også lagt til at de har fått et mye bredere utsyn på verden og blitt mer interessert i hva som foregår
utenfor Amerika.
Noen opplevelser er spesielt fremhevet og er nevnt som følger:
Turen til “Prekestolen”. Det var et absolutt høydepunkt og
mange snakker fremdeles om den.
Det å være tilstede i Stavanger Domkirke under søndagens
gudstjeneste var fantastisk og hele Texasgruppen, ungdommer
som voksne, fikk føle norsk religiøs tradisjon og se vakker,
norsk arkitektur.
Bussturen rundt på Jæren var også et høydepunkt og flere nevnte likheten med Texas fordi det er så flatt.
Båtturer var også spesielle opplevelser fordi ikke bare var det en
opplevelse å være ombord i båt, men naturen rundt er så majestetisk.
Programmet ga ikke bare mulighet til å bli kjent med folk fra
Stavanger, men også å få en Stavanger “familie”.
Studentene var spente på hva slags mat de ville bli servert av
vertsfamiliene i Stavanger. Mange tippet at de ville bli servert
mye fisk. Etter oppholdet var de imidlertid overrasket over at de
bare hadde blitt servert fisk en gang.

Et foredragsprogram
med tittelen, “The
Norwegian Society”,
ble veldig godt mottatt. Medvirkende i
programmet var to
norske foredragsholdere som ga veldig
gode bilder på hvordan det norske samfunnet fungerer og
hvordan det er forskjellig fra det amerikanske i både større
og mindre grad.
Til slutt må nevnes at
planlegging vil bli satt
i gang ganske snart med tanke på at Stavanger kommer med en
delegasjon hit i mars 2016.
Kommentarer fra de amerikanske ungdommene
Jeg likte meg veldig godt i Stavanger, men det jeg likte
aller best var folkene og hvordan de tenker og ser på ting.
Det virker som familiene er veldig nær knyttet til hverandre og at de tar vare på hverandre. Jeg følte at jeg var
en del av vertsfamilien selv om jeg var der bare noen dager. Håper vi kan holde god kontakt med hverandre i årene fremover.
Turen til Stavanger har forandret livet mitt. Jeg synes det
var så flott å reise rundt og se all den flotte naturen. Turen
til Norge har åpnet øynene mine for at livet ikke bare er
mye jobbing og karriere.
Mitt største øyeblikk når vi var i Stavanger var utsikten fra
toppen på Prekestolen. Jeg håper virkelig at jeg en dag
kan reise tilbake og se enda mer av hele Norge.
Turen til Stavanger var en opplevelse jeg aldri vil glemme.
Det er ikke til å tro at det å reise til et fremmed land skulle
bli slik en positiv opplevelse. Det er slik at når jeg nå er
tilbake i Houston tenker jeg ofte på at jeg en gang gjerne
vil reise tilbake for å besøke min vertsfamilie og også se
mer av Norge.
Jeg er så glad at jeg fikk anledning til å være med på en
slik flott tur. Hver eneste dag opplevde vi noe nytt. Jeg
synes alt i Stavanger var spennende og og likte både maten, alle aktivitetene, den norske kulturen og slik flott
natur. Den største opplevelsen for meg var konserten i
vakre Stavanger Domkirke.
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