Maandelijkse nieuwsbrief van Beatrix & Albert – september 2008

Lieve familie en vrienden,
September was duidelijk een “topp & sopp” maand.

Het was deze maand prachtig nazomerweer, en dat hebben we benut voor mooie
weekendwandelingen. Uiteraard willen we dan graag bergtoppen beklimmen. Ook is
deze tijd van het jaar natuurlijk de ideale gelegenheid om “sopp” te plukken.
Helaas zijn niet al die paddestoelen eetbaar, maar het levert wel mooie plaatjes op 

Heel veel liefs uit Trondheim,
Beatrix & Albert

Vindøldalen
De trouwe lezers van onze nieuwsbrief weten misschien
nog dat we in maart in meters sneeuw op zoek zijn
geweest naar Vindølbu, een berghut. We hebben hem
toen niet gevonden, maar deze maand bleek het zonder
de sneeuw geen enkel probleem te zijn. En dankzij onze
GPS weten we hem ook de volgende keer in de sneeuw
weer terug te vinden 
Vindølbu hytta

In Vindøldalen hebben we
twee “toppturer“ gemaakt in
prachtig mooi nazomerweer.
De eerste dag naar de top
van Kufjellet, de tweede dag
naar Tindfjellet, beiden net
iets hoger dan 1000 m. Twee
heerlijke klimmetjes, beloond
met een wijds uitzicht 

Vindøldalen

Uitzicht vanaf Tindfjellet

Uitzicht vanaf Kufjellet

Trollheimen
Onze vrienden Jorunn & Geir hadden
ons uitgenodigd om weer een weekend
mee te gaan naar “Fjellro “, hun hut in
Trollheimen. De eerste dag maakten
we een prachtige topp-tur naar
Resfjellet (1140 meter). Hoewel we
met prachtig zomerweer begonnen,
werd het al snel echt herfstweer. En
bovenop de top was het zelfs erg koud!
De tweede dag beklommen we
Raudfjellet (957 m), aan de overkant
van het dal.
Geir, Jorunn, Schnausser Mira en Albert

Albert’s vriendinnetje Mira
Af en toe een riviertje om over te steken…

Eenmaal terug bij de
hut is het zoals altijd
heerlijk en vooral erg
welverdiend uitblazen
met een hapje en een
drankje. Het verloren
vocht moet tenslotte
weer aangevuld 

Herfstimpressies

Super-giftig

Mooi groot, maar helaas niet eetbaar

Zéér eetbaar 

Eleanor en wij

Skjellbreia

Nog een mooi wandelweekend
Het mooie weer bleef maar aanhouden, zodat we ook het derde weekend van september
zijn gaan wandelen, dit keer gewoon in onze eigen achtertuin, Bymarka. Op zaterdag hebben
we met Eleanor, één van onze Canadese vriendinnen, een tocht gemaakt van Lian naar
Grønlia en verder rond Skjellbreia. Op zondag hebben we saampjes eerst Våttakammen en
daarna Geitfjellet beklommen. Héérlijk 

Uitzicht over het fjord en Trondheim centrum vanaf Våttakammen
Uitzicht richting Trollheimen vanaf Geitfjellet

En verder...
...was september in nog meer opzichten een
top-maand. Trondheim kino verraste Albert
met een leuke prijs: de hele boekenserie van
“Arn“ en de eerste (van de 2) DVDs. Mocht de
film in NL uitkomen, het is een aanrader!

Deze maand was ook weer de eerste “mat – og
vinkveld” bij een van onze favoriete
restaurants. Oftewel: voor een redelijke prijs
lekker eten (mat) en veel wijn (vin) proeven 

Ook het Trondheim Symfonie
Orkest is weer begonnen. In
september hadden we gelijk al
twee concerten. Prachtig!
De dagen worden snel korter 

