
Maandelijkse nieuwsbrief 
vanaf Flatåstoppen

Lieve familie en vrienden,

September verraste ons met drie seizoenen: beetje winter, 
beetje herfst, en zowaar ook weer regelmatig prachtig 

zomerweer. Verder waren we bar weinig samen thuis. Albert had 
regelmatig vergaderingen ‘s avonds met het gemeentebestuur, 

terwijl Bea veel weg was voor haar werk.

Liefs uit Noorwegen, Albert & Beatrix.
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Werk Beatrix
Voor Bea stond september 
vooral in het teken van de 
grote EU-IMI2 aanvraag 
MOBILISE-D, een 5-jarig project 
van ruim € 50 miljoen met in 
totaal 22 onderzoeksinstituten 
en 13 grote farmaceutische 
bedrijven. 

Begin september was de deadline voor fase 2, 
eind september was ze met de rest van het 
leider team in Brussel voor het laatste 
interview met de reviewers. Uitslag komt eind 
oktober, dus het blijft nog even spannend!

Onze coordinator, Lynn Rochester

Uitzicht vanaf mijn kamer in The Hotel



Werk Albert
Albert is inmiddels goed in gang met zijn 
nieuwe werk. Hij heeft een ronde met 
kennismakingsgesprekken gehad met alle 
afdelingen in de gemeente Stjørdal, en heeft 
een goed beeld gekregen van de organisatie. 

Als voorzitter van de werkgeversdelegatie heeft 
hij ook de loon onderhandelingen met de 
vakbonden in de gemeente gevoerd. Het 
resultaat is keurig binnen het budget gebleven 

Andere grote projecten waar hij bij betrokken 
is zijn twee “innovatieve inkoopprocessen” 
en  crisismanagement. Dat laatste vooral ook 
in het kader van de grote NATO-oefening die 
in oktober in Noorwegen gehouden wordt.

Begin september is Albert met de IT-afdeling, de 
personeelsafdeling en de economie-afdeling twee 
dagen op seminar geweest. Belangrijke thema’s 
hier waren innovatie en samenwerking. Uiteraard 
was er ook tijd voor ontspanning en competitie in 
het mooie nazomerweer 



“Dametur” naar Oppdal
Beatrix was deze maand op ”dametur” met 
een groepje collega’s. Samen verbleven ze 
een weekend in de hut van een collega in 
Oppdal, zo’n 150 km ten zuiden van 
Trondheim. Een erg geslaagd weekend, met 
de eerste voorbode van de winter!



Culinair genot
Aan culinaire hoogtepunten was er deze maand 
geen gebrek! We hadden een geweldige avond 
met de Chaine des Rotisseurs bij Nord-Øst, een 
fusion restaurant in Trondheim. Daar kregen we 
heerlijk eten gecombineerd met verschillende 
soorten sake, gepresenteerd door een heuse 
Japanse dame. Een hele bijzondere ervaring!

Onze favoriete wijnbar “Spontan” organiseerde 
een “pop-up-restaurant” met Mexicaanse 
gerechten en bijpassende biologische wijnen, 
gepresenteerd door een specialist op dit gebied. 
Een gewaagde, maar erg geslaagde combinatie!



Cultuur
Het Trondheim kamermuziek-festival was op muzikaal gebied 
deze maand het hoogtepunt. Festivalcomponist was de 
Nederlander Michel van der Aa, die bijzondere muziek schrijft 
met een combinatie van klassieke & moderne muziek, 
filmbeelden en 3D-effecten. We waren aanwezig bij twee 
voorstellingen en een erg interessant interview met de 
componist.

3D-opera: een bijzondere combinatie van film en toneel



En verder…
… zijn we deze maand een avond met onze 
buren op pad geweest. Eerst een frisse 
wandeling door het bos, en daarna gezellig 
samen gegeten in de taverne van het 
openluchtmuseum Sverresborg.

… begint de natuur zich 
zachtjes maar erg zeker in 
herfstkleuren te tooien.

… heeft het koor waar Beatrix zingt, Øvre
Nidelven Kammerskor, een oefenweekend gehad 
en hebben ze opgetreden in de Olavshallen 
tijdens de Cultuurnacht in Trondheim.
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