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Lieve familie en vrienden,
Alweer de laatste maand van het jaar, de tijd vliegt. We hebben de laatste dingen
afgerond op het werk en kijken uit naar onze eerste Kerst op Flatåsen.
Het ziet er naar uit dat het een witte en vooral koude kerst gaat worden, met
temperaturen rond de ‐150 C. We hebben er zin in!

Heel veel liefs vanaf Flatåstoppen!
Beatrix & Albert

Exit VW Golf 1.6
Een aanrijding zorgde ervoor dat de maand
niet zo geweldig begon. Albert en de tegen‐
partij zijn gelukkig heel gebleven, de auto’s
helaas niet. Ons Golfje werd total loss
verklaard, en dus moesten we op zoek naar
een andere auto.

De laatste aanblik op ons oude Golfje

De airbags deden het gelukkig!

Enter VW Golf 1.9
Na een overbruggingsperiode met
een huur‐ en leenauto vonden we al
snel een vervangende auto, weer
een VW Golf, dit keer een diesel en
iets krachtiger dan de vorige.
Hebben we onze oprit gelukkig niet
voor niks zo mooi sneeuw‐vrij
gemaakt. We zijn inmiddels zo
ervaren dat we in een half uur de
hele oprit geschoven èn geveegd
hebben! Bij dat laatste staan de
buren hoofdschuddend te kijken ☺

Schuiven maar !

Granåsen, here we come!
Vanuit ons huis lopen we in een kwartiertje
bergafwaarts naar Granåsen waar o.a.
twee springschansen staan. We zien ze
tegenwoordig dus regelmatig ‘vliegen’ ☺

De schanzen doemen op in de verte

Het prepareren van de baan

Een junior springer

Deze moet nog veel
leren, zeg maar …

Een springer uit het nationale team

Kerstsfeer in en om het huis

Onze kerstboom buiten,
er hangen wel degelijk lampjes in!

Onze kerstboom binnen
Een boom vol ’dompapper’,
oftewel goudvinken

Hertjes bij de buren in de tuin

De hut bij Granåsen

We wensen
iedereen een
vrolijk kerstfeest
en een
gelukkig nieuw jaar.
Bezoek ons in
2010 ☺
Albert & Beatrix

