Maandelijkse nieuwsbrief van Beatrix & Albert – juni 2010

Lieve familie en vrienden,
De eerste zomerbrief vanaf Flatåstoppen!
Nou ja, zomer ... de temperatuur was de meeste dagen onder de 100 C met veel
regen, maar we hadden ook een paar hele mooie dagen die veel goed maakten.
Juni stond in het teken van bezoek (van hoog tot “laag”), feest en een afscheid.

Heel veel liefs vanaf Flatåstoppen!
Beatrix & Albert

Het is groen!!!
Het eind van de winter kwam laat dit jaar, maar als de
lente eenmaal begint is alles in ‘no time’ supergroen.
Ook beginnen er overal in de tuin bloemetjes op te
duiken, rhododendron, brem, campanula, maar de
verschillende bollen in de tuin hebben nog geen
krokus, tulp of narcis laten zien.
Nieuwe gast in de
tuin: een specht

De vogelkers bij de voordeur

Onze tuin aan de voorkant van het huis

Het bos achter ons huis

Bosbessen in aanbouw 

Hare majesteit
Koningin Beatrix was begin juni op staatsbezoek in
Noorwegen en wij waren in Oslo van de partij!

Ontvangst door koning Harald

Een persoonlijke speech
”Aangenaam!”
Koninklijk onderonsje

Feest-weekend op Magerøya
Magne werd 60 in juni en dat vierde
hij met zijn vrienden. Hij nodigde
iedereen uit voor een weekendje
Hemne waar hun hut ligt, met een
feestavond op het eiland Magerøya.

Susan & Magne

Magerøya Gjestgiveri

Uitzcht over Trondheimsleia en Magerøya vanaf de hut …
… en vanaf het hoogste punt van Magerøya

Kiwi-bezoek
We hadden deze maand ook bezoek
uit Nieuw-Zeeland, Margreet (een
nichtje van Albert) en Janine, een
vriendin van haar. We hebben een
paar gezellige dagen gehad samen,
waarin we zowaar een nieuwe
waterval ontdekten in Bymarka 

Halverwege de waterval

Janine ontdekt ’t Noorse jachtmes
Middernacht op Flatåstoppen
Een lekkere pauze in Grønlia

Weekje Côte d’Azur
Dit jaar valt het congresbezoek voor Bea heel erg mee, alleen
een trip naar Fréjus in Zuid-Frankrijk deze maand. Samen met
Espen, een van haar PhD studenten, heeft ze 3 dagen lang
over perceptie-actie gepraat, oude vrienden gezien uit
Nederland, en een middagje uitgeblazen op een catamaran.
Nou ja, ‘op’. Toen Bea eenmaal de temperatuur van het water
ontdekte heeft ze voornamelijk ‘naast’ de boot gelegen 

Frank en Espen

Frank, Joan, ik en João lekker onderuit in het net

Van de boot naar dit eiland gezwommen (en terug)
De haven van Fréjus/Saint Raphael

Villa Clythia, het prachtige congres hotel

En verder ...

… heeft Albert een boottocht op het fjord
gemaakt met een paar collega’s

… hebben we afscheid genomen van Eleanor
die terug verhuist naar Canada

Foto onderschrift

… hebben we genoeg hout om deze koude
zomer door te komen

… hebben we een paar mooie wandeltochten
gemaakt in Bymarka

