Maandelijkse nieuwsbrief van Beatrix & Albert – december 2008
Lieve familie en vrienden,
In deze laatste nieuwsbrief van 2008 krijgen jullie een ‘smaksprøve’ van de winter, die
dit jaar vroeg begonnen is in Noorwegen, met veel sneeuw en erg lage temperaturen.

Tekst tekst tekst

December is in Noorwegen ook de maand van tradities,
waar we ons graag aan overgeven .
We hopen dat jullie er op afstand net zo van genieten als wij hier deden!
Beatrix & Albert

Verhuizing
Het eerste weekend van december
hebben we eindelijk Albert zijn spullen
in Nederland ingepakt en verhuisklaar
gemaakt. Op zaterdag hebben we alles
gesorteerd in “mee” en “niet mee”, op
zondag is een deel van de familie en
onze vrienden langs geweest om spullen
op te halen die ze graag wilden hebben.
”Mee naar Noorwegen”

Nog een tekstblok
”Niet mee naar Noorwegen”

Technische ondersteuning

Oeps… dit is pas de eerste helft!

De verhuizers aan het werk
Dinsdag 9 december stond er een
verhuiswagen voor de deur bij “De
Herder”, en op 22 december is alles
keurig afgeleverd in Trondheim.

Cursus in Nederland
Albert had in het begin van de maand een
3-daagse masterclass in “Financieel
Management van Publieke en Non-profit
organisaties” bij TIAS-Nimbas Business
School in Tilburg. Leuke bijkomstigheid:
hij sliep in het Efteling sprookjeshotel 

Efteling hotel in kerstsfeer
Oh ja, werk…
Het lijkt er soms op dat we alleen maar
feestvieren hier in Noorwegen, maar af en toe
moet er ook gewerkt worden .

Juleoratoriet
Beatrix bezocht op 11 december het
Weinachtsoratorium van Bach, uitgevoerd
door Trondheim Symfonie Orkest en het
”Nidaros Oratoriekor” in Nidarosdomen, de
kathedraal in Trondheim.
Een fantastische muzikale ervaring voor
iemand die zelf zo graag zingt!

Voor Albert betekent december voornamelijk
de afsluiting van de boekhouding over 2008
en het opstellen van een budget voor 2009.
Veel cijferwerk dus deze maand!

Albert’s kantoor op Gløshaugen
Bea’s kantoor op Dragvoll
Beatrix heeft nog steeds “forskningstermin”,
ofwel “sabbatical”, en is goed op dreef met
onderzoek en het schrijven van artikelen. Ze
werkt veel thuis, 1 dag in de week bij een
collega op de medische faculteit, en een
enkele dag op haar kantoor op Dragvoll.
En zoals jullie hebben gelezen reist ze veel…

Julebord
December is in Noorwegen een maand vol
met typisch Noorse tradities.
Een van de belangrijkste is het “Julebord”:
de kerstmaaltijd met collega’s, de sportclub,
de vereniging etc. Een avondvullend
programma met traditioneel Noors voedsel,
veel toespraken en dans tot slot.
Visgerechten in het Britannia hotel
Vooral Albert had het druk met het
julebord dit jaar: hij had maar liefst 3
uitnodigingen! Erg leuk was dat zijn
tweede julebord, op 12 december, op
dezelfde plaats gehouden werd als
het julebord van Bea’s werk, in het
Britannia hotel. Zo konden we toch
nog samen naar het julebord 

Julebord in het Britannia hotel
Typisch Noors “julemat” bestaat uit:

Lutefisk

Aquavit

Ribbe

Een klein deel van het nagerecht

Pinnekjøtt

”Hesteskyss” naar Lian
Rødkål, ertestuing, potet

Nog een foto

Winter
December is naast de maand van
de tradities, ook bij uitstek de
maand van de “mørketid”: de
donkere periode. Het is hier per
dag toch al gauw zo’n 3 uur
minder licht dan in Nederland.
Vooral in de eerste helft
van de maand lagen de
temperaturen in
Trondheim behoorlijk
onder het normale
gemiddelde voor deze
tijd van het jaar!

In de tweede helft van december
lagen de temperaturen wat
hoger. Het is afwisselend vriezen
en dooien, en bij tijden dus
spiegelglad op straat 
De meeste sneeuw in de stad is
nu verdwenen, maar in de hoger
gelegen gebieden buiten de stad
ligt nog steeds voldoende
sneeuw 

Het mag in deze
tijd van het jaar
dan wel lang
donker zijn, de
wintertijd en de
korte dagen geven
wel prachtige
kleuren in de lucht!
De foto’s zijn
genomen vanaf
Bea’s kantoor.

We kijken terug op een heel mooi jaar, waarin we veel
hebben kunnen delen met iedereen die ons lief is.
We wensen iedereen fijne kerstdagen
en een nieuw jaar met veel liefde en geluk.
We hopen jullie in 2009 weer te zien!

Beatrix & Albert

