
Maandelijkse nieuwsbrief  
vanaf Flatåstoppen 

Lieve familie en vrienden, 
 

Deze maand moesten we afscheid nemen van een dierbare vriend, Henk.  
In deze nieuwsbrief hebben we een laatste groet aan hem opgenomen,  

vergezeld met beelden van fijne herinneringen. 
 

Thuis op Flatåstoppen werden we verrast met de mooiste noorderlichtshow  
die we ooit gezien hebben, en was er naast de hectiek van het werk  

ook tijd voor ontspanning in de natuur en op het culturele vlak. 
 
 

Liefs uit Noorwegen, Albert & Beatrix. 

91 
Maart 2015 



Afscheid van Henk 
Deze maand moesten we 
afscheid nemen van een 
dierbare vriend, Henk. Hier 
onze laatste groet, vergezeld 
met fijne herinneringen. 

  



Het was erg fijn om een paar dagen met Sol 
door te kunnen brengen op de boot. Samen 
goede herinneringen ophalen, samen een lach 
en een traan. Dierbare momenten... 

Foto onderschrift 

Skål Henk, we gaan je verschrikkelijk missen. 

Ook Jopie, Jaap en 
Japientje brachten 

hun dagelijkse 
bezoek aan de 

boot 



Noorderlicht 
Deze maand werden we verrast met fantastisch Noorderlicht, recht boven ons huis. Geweldig!!! 



En wat we nog nooit eerder hadden 
gezien: een stralenkrans die alle richtingen 
opging. Al onze vorige ‘spottings’ waren in 
de vorm van dansende gordijnen of 
lichtbundels, nooit zulke prachtige 
vleugels. Erg bijzonder  
Zo mooi hebben we het Noorderlicht nog 
nooit zelf ‘live’ gezien. 



Verder had Bea hoog bezoek uit de USA: 
Mark Latash, één van de grootheden op haar 
gebied. Samen met Bea’s collega Anton 
Shiriaev gaf hij een seminar. En uiteraard 
hebben we hem Trondheim laten zien  

Druk druk druk 
Ook maart was een drukke maand  op het 
werk. Bea was 4 dagen in Stuttgart voor het 
afsluitende congres van het EU-project 
FARSEEING. Goede, maar inspannende dagen. 



Buitenleven 
Ook deze maand hebben we 
uiteraard genoten van het 
buitenleven. De sneeuw is 
langzaam aan het verdwijnen, en 
de dagen worden lichter en 
warmer. Op mooie dagen kunnen 
we zelfs al weer buiten zitten  

Bea’s eerste fietstocht dit jaar 

In iedere man schuilt een kind… 
…maar de winter is nog niet over! 

Het voorjaar is duidelijk in aantocht… 

Heerlijk genieten in het zonnetje 



Culturele hoogtepunten 
We hadden een drukke TSO-
maand dit keer: maar liefst drie 
concerten! Daarnaast ook een 
requiem in de Nidarosdom. 

Tsjaikowskij’s opera ”Eugen Onegin” 

Uitleg over Sjostakovitsj tijdens het  
eten bij ”To rom og kjøkken” 

Nidarosdomens guttekor met Mozart’s Requiem 

De originele ”Modern times” met live muziek door TSO 
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