Maandelijkse nieuwsbrief van Beatrix & Albert – januari 2010

Lieve familie en vrienden,
Het motto van januari was duidelijk: koud, kouder, koudst.
Maar dat kan uiteraard de pret niet drukken, en we hebben er weer een mooie
maand van weten te maken met veel sneeuw, skiën en bezoek uit Nederland.
Je leest het weer allemaal in deze editie. Veel leesplezier.

Heel veel liefs vanaf Flatåstoppen!
Beatrix & Albert

Oud‐op‐nieuw op zijn Noors‐Nederlands
De week rond oudejaarsavond waren Getrude en
Wim bij ons op bezoek. Het was een heerlijke week
met veel wandelen, langlaufen (!), lezen, spelletjes
en bijpraten. Oh ja, en een brandje bij de buren...

De dagelijkse sneeuwruimploeg

Broederlief helpt zusterlief overeind

Schuiven maar !

Koud, hè!
Gertrude en Wim waren amper weg of de
temperatuur kelderde 15 graden extra naar
beneden. Albert bleef stug op de fiets naar zijn
werk gaan (hij was wel de enige) terwijl Bea
thuis werkte en zoveel mogelijk binnen bleef.

Granåsen Skisenter
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Fietsen bij ‐230 C

We gingen maar niet skiën bij ‐270 C
Maar skiën bij ‐170 C gaat natuurlijk uitstekend

Juletrefest met de Olsen bende
Onze vrienden Magne en Susan
hebben ieder jaar een kerstboom van
een metertje of 6 in de woonkamer
staan. En sinds vorig jaar geven ze in
januari een kerstboomfeest voordat
de boom weer opgeruimd wordt. Dat
is altijd dolle pret. Ook dit jaar
mochten we weer van de partij zijn.
Susan en Vibeke

Ingvar, Magne en Ragnar
Albert in goed gezelschap van Inge en Eleanor

Ook Bea vermaakt zich

Sprookjeswereld
De combinatie van zeer lage temperaturen en twee dagen
dikke mist veranderde Trondheim in een ongekend mooi
sprookjeslandschap. Zo mooi een sneeuwlandschap al is,
zo’n aangevroren ijs‐wereld is nog vele malen mooier ☺

Koolmeesjes in de tuin

Achter ons huis

En natuurlijk langlaufen
Hoewel er niet echt veel
sneeuw ligt (ongeveer een
halve meter), is het wel
genoeg om te langlaufen,
en dat doen we dan ook.
In ieder geval in de
weekenden, en vaak een
wat kleiner rondje na het
werken ‘s avonds. Heerlijk!

De airbags deden het gelukkig!

Over ons bospaadje naar beneden

Uitizcht over Trondheim vanuit Sørem Gård

Ski‐out, ski‐in

Het pad van Granåsen naar Rønningen

En verder
Bea’s eerste congres dit jaar, MOBEX, was zowaar
in Trondheim, dus daar hoefde ze niet ver voor
weg. We hebben ook het eerste feest gehad in ons
nieuwe huis: Albert had zijn hele administratie
uitgenodigd voor een nieuwjaarsborrel. Verder zijn
we een aantal keren naar de film geweest,
“Sherlock Holmes” (heerlijke actiefilm), “The
imaginarium of Dr. Parnassus” (vreemde film) en
“Up in the air” (onze tijd in een notendop). Ook
zijn de TSO‐konserten weer begonnen met een
prachtige uitvoering van Beethoven’s 7de symfonie.

Trondheim Symfonieorkstester

De organisatoren van
MOBEX, Olav en Jorunn

