
Maandelijkse nieuwsbrief 
vanaf Flatåstoppen

Lieve familie en vrienden,

Maart was hier in Trondheim een echte wintermaand, dus hebben we 
een aantal heerlijke langlauftochten gemaakt. Maar uiteraard was er 

ook tijd voor cultuur en culinaire verrassingen, en moest er regelmatig 
ook flink gewerkt worden. Een overzicht van onze activiteiten deze  

maand vind je in deze maandelijkse nieuwsbrief.

Liefs uit Noorwegen, Albert & Beatrix
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Skiplezier
Maart was een fantastische 
maand om te langlaufen, met 
veel sneeuw en prachtig weer!



Werk Albert
Op Albert’s werk is maart de periode 
voor het schrijven van het jaarverslag 
en voor het maken van nieuwe plannen 
voor de komende periode. Verder was 
Albert 2 dagen op seminar met de 
fractievoorzitters.

Culturele inleiding voor de gemeentebestuur-vergadering

Rondleiding in Bårdshaug Herregård

Tijdens het seminar bezochten ze onder 
andere een zwembad in aanbouw.



Cultuursnuiven
Ook cultureel was maart een erg 
goede maand. Zo zagen we de 
film ‘Amadeus’ met live muziek 
van ons symfonie orkest TSO.

«The hills are alive…»

Een week later kregen we een bijzondere 
rondleiding door cultuurhuis Kimen in 
Stjørdal van de cultuurbaas himself, Jarle 
Førde, voor we die avond naar de 
musical ‘The Sound of Music’ gingen.

«Do re mi…»

Welverdiend staand applaus 
voor een prachtige voorstelling

Mooie plaatsen op het balkon



Werk Beatrix
Bea was voor de verandering 
een hele maand gewoon in 
Trondheim. Evengoed was het 
ouderwets druk op haar werk. 

Zo organiseerde NTNU een 
strategieseminar voor alle 
“Gold Card houders” over het 
stimuleren van EU-activiteit. 
Daar bleek Bea’s groep 
duidelijk een van de 
succesvolste te zijn 

De trotse nieuwe doktor in het 
midden, samen met de opponenten 

en de ‘settedekaan’

Verder was ze een hele dag 
plaatsvervangende decaan 
voor de PhD verdediging 
van een goede collega.



Culinaire verwennerij
De maand is uiteraard niet 
compleet zonder lekker uit 
eten. Deze maand 
verwelkomde de Chaine
een nieuw lid, Teater
bistro Røst, en wij waren 
uiteraard van de partij bij 
hun ‘sollicitatie’ 

Gezelligheid aan tafel tussen de gangen door

Ook waren we weer eens bij To rom og 
kjøkken, waar de zoon van de eigenaar, Eskil, 
een persoonlijk diner voor ons verzorgde.



Vogeltjes
Het is een vrolijke drukte in onze tuin 



En verder ...
... zijn we deze maand ook weer eens met een 

grote groep buren uit eten geweest …

... lopen er nog steeds regelmatig “rådyr” (hertjes) rond ons huis, op zoek naar eten.  

... levert een goede winter mooie plaatjes op, maar betekent 
ook dat je af en toe een seringenboom moet redden van 
de enorme massa sneeuw die er op ligt …

… kregen we bezoek van Mara, Melania, 
Phillip en Oliver …


