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Lieve familie en vrienden,
Inmiddels zijn we alweer een paar weken in het nieuwe jaar en de tijd van de goede
voornemens alweer lang voorbij 
Hoewel, Beatrix fietst tegenwoordig vaker dan Albert, we zijn eindelijk op een winterse
‘hyttetur’ geweest, en we genieten nog steeds volop van elkaar en het leven hier in
Noorwegen. Graag laten we jullie meegenieten...

Op stap in Røros
Heel veel liefs uit Trondheim
Beatrix & Albert

Een goed begin...
Op 30 december zijn we teruggekomen naar
Trondheim, met Wim & Gertrude in ons kielzog.
Met zijn vieren hebben we ...

het nieuwe jaar ingeluid, met uitzicht op
een groots vuurwerk vanaf ons balkon,

Røros bezocht, een oud mijnwerkersdorpje,

in Røros een ‘kanefart’ (sleetocht)
gemaakt,

heerlijk gegeten in Trondheim’s
fameuze visrestaurant ‘Havfruen’,

En verder hebben we gewinkeld, zijn
we naar TSO’s nieuwjaarsconcert en
naar de film ‘Enchanted’
geweest, hebben we nog meer
gewinkeld en hebben we heerlijk
genoten van ons bezoek!

en gesneeuwwandeld in Bymarka.

Bårdsgarden, de ’hut’ van Trondheims Turistforening
Op hyttetur!
Het derde weekend van januari zijn we
eindelijk gaan doen wat we al zo lang van plan
waren: op huttentocht in de winter.
Uitverkoren hut: Bårdsgarden in Storlidalen,
160 km ten zuiden van Trondheim. Helaas
waren meer mensen op dat idee gekomen: de
hut zat meer dan vol, en we eindigden op 2
verschillende kamers, ieder met ons eigen
moedertje met kids 

Uitzicht op de schuur vanuit de zitkamer

Heerlijk langlaufen in Storlidalen
Wel hebben we twee dagen heerlijk
geskied in de vrije natuur. Het was wel
weer even in komen, vooral omdat er
geen sporen getrokken waren.
Kortom: voor herhaling vatbaar !

Uitzicht over Storlidalen
Dus: wederom op hyttetur!
Het weekend daarop zijn we weer terug gegaan naar
Bårdsgarden in Storlidalen. Dit keer waren we de tweede
nacht helemaal alleen in de hut . De meesten mensen
zaten veilig thuis omdat in bijna het hele land noodweer
(storm en hevige sneeuwval) was afgegeven. En inderdaad,
het bleef maar sneeuwen 

Uiteraard hield dat ons niet tegen om te
gaan skiën op zaterdag. Wederom geen
spoor, we moesten zelfs tot aan onze
knieën door de sneeuw ploeteren.
Het betere handwerk…

Zondag bestond de dagelijkse arbeid niet
uit een skitocht maar uit het uitgraven van
onze auto. Dan is meer dan een halve
meter sneeuw sinds aankomst toch wel
veel! Gelukkig kregen we hulp van een
‘store bror’ die het grootste gedeelte van
de sneeuw wegschoof. Zo was het nog
maar 3 kwartier zwoegen met zijn tweeën.
We vonden het stiekem wel leuk, hoor 
Maar een beetje hulp kon geen kwaad…

