
Maandelijkse nieuwsbrief van Beatrix & Albert – januari 2013 

Lieve familie en vrienden, 
 

Januari was volgens Noorse vrienden van ons  vergelijkbaar met 
“leven in een woestijn”. Het was de hele maand koud (-15) en droog 

(oftewel: geen nieuwe  sneeuw). Daarmee kwam er niets van skiën en 
moesten we ons met andere dingen vermaken.  

Gelukkikg is dat nooit een probleem  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liefs uit Noorwegen, Albert & Beatrix. 



Manchester, UK 
Bea is een paar dagen naar Engeland geweest 
voor een congres gecombineerd met een 
bijeenkomst van het EU-project FARSEEING. 

University Place Hall 

Whitworth Building 

Alle deelnemers aan het congres. Wie ziet Bea? 
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Hararet met de göbetaşi in het midden De sauna 

Verwend worden 
Noorwegen heeft maar 1 echte Turkse hamam en die zit bij ons in het dorp! 
Dit jaar was Albert’s kerstcadeau een middagje verwend worden met zijn 
tweeën: wasbeurt, schuimpakket, schuimmassage, scrubben, oliemassage, 
en tussendoor relaxen in de sauna of in de “camekan”. Heerlijk! 

Na al dat wassen, scrubben, 
masseren en relaxen voelden 
we ons compleet herboren  



“For en dame” 
In het begin van de maand vierden we de 50e 
verjaardag van May-Britt Moser. Er werd flink 
uitgepakt met een verrassingsbezoek van al 
haar collega’s bij haar thuis, een miniconcert 
van Pelbo op de zolderetage, en daarna een 
meer dan uitstekend diner in “Fem bord”, een 
van Noorwegen’s beste restaurants. 

De jarige geniet van het zolderconcert van Pelbo 

Verrassingsbezoek bij May-Britt thuis 

Feestelijke creaties met het eten 



Tillerbyen gezien vanaf Høgreina 

Nieuwjaarsdag-zonnetje 

Winter? 
Ook al wilde het niet echt 
winter worden in januari, het 
droge en koude weer zorgde 
wel voor mooie plaatjes! 

Zonsopgang boven Flatåsen 



En verder… 
…hebben we deze maand 
nieuwe gordijnen in de 
woonkamer opgehangen, 
zodat het niet zo’n donker 
gat is als we door de 
schuifdeur naar buiten 
kijken. Voor de oplettende 
lezer: dezelfde gordijnen als 
voor de andere schuifdeur. 

…zijn we naar het “happy hour” van 
Trondheim’s Symfonie Orkest geweest. 
Dat betekent dat TSO de dag na een 
concert een gedeelte van het concert 
herhaalt, maar dan met uitleg van 
Krzysztof Urbanski, de dirigent. Erg 
boeiend en leuk om bij te wonen! 

…hebben we ook deze maand weer genoten van 
een heerlijk 3-gangen diner bij “To rom og kjøkken.” 
Ze kennen ons inmiddels zo goed dat ze ons als 
proefkonijnen durven te gebruiken voor nieuwe 
ideeën en bijzondere eten - wijn combinaties  
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