
 
 Heel veel liefs vanaf Flatåstoppen, 

 
Beatrix & Albert 

 

Lieve familie en vrienden, 
 

Alweer de laatste maand van 2011, de tijd vliegt. De nieuwsbrief komt ook dit jaar wat 
vroeger, omdat we de kerstdagen en oud-op-nieuw doorbrengen in Nederland. 

December was een erg drukke maand met veel overwerken maar ook leuke  
dingen, o.a. onze eerste skitocht van dit seizoen. 

Maandelijkse nieuwsbrief van Beatrix & Albert – december 2011 



Het leven op Dragvoll 
December is een bruisende maand geweest voor Bea waarin er 
veel gebeurde op het werk. Zo is ze een aantal keren in het 
nieuws geweest met tips over balanseren op hoge hakken, het 
amateur filmpje dat erbij werd gemaakt ligt op You Tube: 
http://www.youtube.com/watch?v=wola34d7Ej8 
 

Over de turnbalk, doodeng… 

De sporthal in Bea’s gebouw 

Zonder schoenen kwam direct de voormalige turnster boven 

De aankondiging van het congres 

Ook voor het congres volgend jaar zomer 
moest veel gebeuren. De deadline voor 
de abstracts was deze maand, en er 
kwamen er zo’n 600 binnen. Die moeten 
allemaal door 2 reviewers beoordeeld 
worden, dus de logistiek daarvan wordt 
nog een hele klus! Gelukkig hebben we 
goede hulp van een professioneel 
congresbureau in Canada  

In december is er geen regulier 
onderwijs meer, maar de laatste jaars 
studenten moeten wel begeleid 
worden in hun onderzoek. De rest van 
de studenten zit dag in dag uit in de 
grote sporthal tentamens te maken. 

http://www.youtube.com/watch?v=wola34d7Ej8�


Sneeuw!!!!!!!!!!!!!!!! 
Begin december waarschuwde men nog voor 
wederom een te warme maand met voorlopig 
nog geen sneeuw in het vooruitzicht en zèlfs 
een groene kerst. En prompt ging het daarna 
dagen achter elkaar sneeuwen. Typisch  

Ingrid geniet van het uitzicht 

Onze eerste skitocht dit seizoen maakten we met 
Menno en Ingrid, van Granåsen naar Grønlia 
(helaas dicht, dus geen warme cacoa) en terug. 

Beatrix en Menno in volle vaart 

Een laag winterzonnetje over 
Skjellbreia vlakbij Grønlia 



Kerstbomen rooien 
Susan & Magne willen ieder jaar een 
èchte grote kerstboom. Die worden 
nergens verkocht, dus zoeken ze die zelf 
in het bos van vrienden of bekenden. 

Eerst oefenen in het klein 

In dit formaat kan Bea ze 
wel alleen verslepen 

Mission accomplished,  
nou nog op de aanhanger… 

Zo’n zaagpartij is een super 
sociale gebeurtenis, met ’gløgg’ 
en pepperkake en kerstliedjes 

rond een kampvuur. 

Dit jaar hebben wij ze geholpen een boom 
te vinden, om te zagen en te transporteren. 
Hartstikke leuk om te doen  

Na het omzagen van drie 
bomen in normaler formaat, 

vonden we uiteindelijk dé 
perfecte grote boom: zo’n 7 

meter hoog en goed in vorm. 
Omzagen was zo gebeurd, 
door het bos naar de auto 

slepen had wat meer voeten 
in de sneeuw  



Julebord sesong 
De laatste week voor de kerst (jul) is altijd een 
hectische tijd in Noorwegen vanwege alle 
kerstfeesten, kerstdiners en kerstafsluitingen. 
Albert en Bea deden, ieder afzonderlijk, ijverig 
mee.  
 
Met de onderzoeksgroep Geriatri had Bea 
juleavslutning: speenvarken eten in een nieuw 
restaurant. Daarna had ze nog een julebord met 
het instituut, en een avondje uit met Anne. 

Speenvarken, met alles erop en eraan 

Santa Lucia viering op Albert’s werk 

Albert heeft eerst julebord gevierd met de 
hele fakulteit, en op de valreep julelunsj met 
alleen de fakulteitsadministratie. 

Op Albert’s werk komt ieder jaar de julenisse langs 

Julebord met Bea’s werk 

Juletapas met Beatrix’ vriendin Anne 



... zijn we ook deze maand naar de film 
geweest. Eerst naar Happy Feet 2 in 3D, erg 
leuk. En op de valreep naar de Amerikaanse 
remake van The girl with the Dragon Tattoo. 

Die was verrassend goed. 

En verder... 
... is het deze maand eindelijk gelukt 
om ‘de MET’ te zien in Trondheim. Al 
ruim een jaar worden via de sateliet 
opera voorstellingen in New York ‘live’ 
vertoond in onze bioscoop. Een lange 
zit (meer dan 4 u) maar wel 
indrukwekkend mooi! Zeker voor 
herhaling vatbaar. 

... valt het met de donkere dagen hier best wel 
mee. Deze foto is ‘s nachts gemaakt en met 
alle sneeuw en de maan is er best veel licht. 

... is de hele stad in 
kerststemming. En elk 
jaar lijken er zeeën van 

lichtjes bij te komen. 
Er is zowat geen boom 

meer te vinden die 
niet uitgedost is. 

Samen met de sneeuw 
levert dat prachtige 

plaatjes op. 
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