
Maandelijkse nieuwsbrief van Beatrix & Albert – oktober 2012 

Lieve familie en vrienden, 
 

In oktober vielen we van het prachtigste nazomerweer pardoes 
midden in de winter. De temperaturen lagen ineens dik onder nul en 

er viel  een halve meter sneeuw, om mee te beginnen.  
Verder was oktober een heerlijke smul- en feestmaand. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liefs vanaf Flatåstoppen, Albert & Beatrix. 



Smikkelen en smullen 
Deze maand hadden we eindelijk weer eens een ‘mat- og 
vinkveld’ bij Lille. We werden verwend met een heerlijk menu 
van Jens, vergezeld met prachtige Piemonte wijnen van Rune. 

Toegift van Jens  
Kaasplankje med mere 

Ole Jørgen & Eivind 

Kabeljauw                                 Pavlova 

Ook dit seizoen organiseren TSO en ‘To rom og kjøkken’ 
een paar ‘Spis lytt lev’ avonden. Hierin wordt een 
concert van TSO voorafgegaan door een diner in 
dezelfde stijl als het muzikale programma, opgeluisterd 
door enkele leden van het orkest. Deze maand was de 
eerste, een Russische avond met onze eredirigent, 
Walter Weller, en een russisch-geïnspireerde maaltijd. 

Wildzwijnfilet 

De Barolo wordt gekeurd 

Insalata di fagiole 

Risotto met zeebaars 



På tur 
Deze maand zijn we eindelijk weer eens 
de bergen in geweest, en we troffen het 
enorm met het weer. Samen met 
Mireille en Erwin, hun dochtertjes Mila 
en Lena, en Viggo de hond hebben we 3 
dagen van hut naar hut gelopen, langs 
de Nordmøre fjordroute.  

De eerste avond hadden we het 
rijk alleen in Tverrlihytta, mooi 
gelegen in de middle of 
nowhere. De hut is precies zoals 
het hoort: geen stroom, geen 
stromend water, een hout-
kachel en heel veel kaarsjes en 
olielampjes. Hartstikke leuk! 



Passen en meten in Hardbakkhytta 
De volgende dag liepen we in 6 uur 
naar Hardbakkhytta, die bovenop 
een besneeuwde bergtop ligt. 

Zou het ijs houden? 

Op het dak van de wereld  

Zonsondergang bij Hardbakkhytta, op 785 m hoogte  

Lunch in de zon, op weg terug naar de auto 

In deze hut waren we bepaald niet alleen! Officieel 
zijn er 14 slaapplaatsen, maar we vonden plek voor 
maar liefst 29 mensen. Als klap op de vuurpijl hadden 
we ‘s avonds ook nog fantastisch Noorderlicht.  
Een mens kan het toch enorm goed treffen! 



NTNU-feest 
Al sinds het 100-jarige jubileum van NTNU 
hebben we ieder jaar in de herfst een feest 
voor alle medewerkers. Dit jaar was het feest 
op Dragvoll, de campus waar Bea werkt. 
Wederom was de avond een geslaagde 
combinatie van inspirerende lokale muziek, 
straatcircus, en veel gezelligheid. 

Prachtig openingsconcert van het 
Marianne Kannegaard trio/quartet 

Helaas pas bij het laatste nummer ontdekt dat 
Sommerfuglfisk ongelofelijk mooie muziek maakt 

Straatcircus 

Energiek en rauw, en absoluut ‘t 
hoogtepunt van de avond: Hoist. 
Hoogstaande muzikaliteit en een 
interessante mix aan stijlen en 
instrumenten. We zijn met zijn 
allen heerlijk uit ons dak gegaan! 



En toen ... 

… één dagje herfst 
en winter tegelijk … 

Zo begonnen 
we de maand… 

… en zo sloten we 
de maand af  



En  de sidensvans 
(pestvogeltjes) zijn 
ook weer terug  


