Maandelijkse nieuwsbrief van Beatrix & Albert – oktober 2010

Lieve familie en vrienden,
Oktober kondigde het begin van de winter aan. Op het werk hadden we het
allebei erg druk, daaromheen was het gelukkig een erg rustige maand.
Je leest het weer allemaal in deze maandelijkse nieuwsbrief.

Trondheim in de sneeuw (foto: Adressa.no)
Heel veel liefs vanaf Flatåstoppen!
Beatrix & Albert

Winter!
De winter kondigde zich vrij plotseling
en heftig aan. Ondanks dat de meeste
bomen nog herfstbladeren hadden en
wij zelfs nog bloemen in de tuin, werd
het plotseling koud en viel er zo’n 20
cm sneeuw. Vinden wij wel leuk 

Koolmeesje op bezoek

Heel veel pestvogeltjes,
oftewel sidensvans, in
onze bomen

”Ons” bos

Herfstkleuren in de sneeuw

1. Bomen kappen

Hoe vaak kun je het
warm hebben van
dezelfde stapel hout?
Nou, vaak. Heel vaak 

2. Boomstammen
sjouwen

3. Boomstammen zagen

4. Boomstammetjes kloven

5. Houtblokken binnen stapelen
6. Houtblokken toch maar buiten stapelen

7. Weer
naar
binnen

8. 

Matkurs
Albert had als afscheid van zijn vorige werk een
kookkursus cadeau gekregen in een van de
betere restaurants van Trondheim. Zaterdag 16
oktober was het zover: onder de bezielende
leiding van de sous chef maakten we met zijn
14-en een heerlijk 3-gangen menu.

To rom og kjøkken

Onze keuken voor één dag

Salma-zalm confit

Entrecôte, rode kool en kastanjesamosa
Vanille panacotta met chocolade delice

Als afsluiting kregen we een privé rondleiding
in de wijnkamer van de baas. Erg leuk!

Vlees, vlees, vlees
Deze maand was ook weer de traditionele jacht
op elanden en midden oktober konden we tegen
de 80 kg vlees ophalen en thuis verdelen met
een aantal vrienden. Da’s héél veel vlees 

Foto onderschrift
Foto onderschrift

Twee van de in totaal 4 bakken

Christophe en Albert verdelen het vlees

Bea verdeelt het gehakt
Vlees apart leggen voor Lisbet
En smullen maar 

Albert’s werk
Albert is inmiddels aardig ingewerkt in
zijn nieuwe baan en krijgt het steeds
drukker, ook met reizen. Deze maand
is hij onder andere 2 dagen naar
Hovdegård geweest, een
konferentiehotel in Brekstad op
Fosen. Daar had hij samen met
kollega’s van de fakulteit een
opstartseminar voor een groot project
waar hij deelprojektleider voor is.
Hovdegård - Brekstad
De tocht van Trondheim
naar Brekstad gaat met een
katamaran over het fjord en
duurt ongeveer een uur.

Kystekspressen
Verder stond deze maand vooral in het kader van de
lokale loonsonderhandelingen, waar Albert samen met
de dekaan aan de onderhandelingstafel zat namens de
werkgever (De medische fakulteit).
Een boeiend en leerzaam proces!

Bea’s werk
Bea had het deze maand
erg druk met heel veel
onderwijs. Om haar een
beetje te ontlasten kwam
Rolf Moe-Nilssen, een
vriend en collega uit
Bergen, een paar dagen
naar Trondheim. Hij bleef
tussendoor bij ons op
Flatåstoppen logeren en
dat was erg gezellig.
Foto onderschrift

En verder...
... zijn we deze maand erg sociaal geweest. We
hebben verschillende keren vrienden te eten
gehad en ook zijn we zelf een paar keer uit
wezen eten. Lekker en heerlijk ontspannend 

... hebben ze een zooitje gemaakt
van onze keurige wijk door
glasvezel aan te leggen 

... kwamen we bij onze wandeling rond Leirsjøen de
onmiskenbare tekenen tegen van bever-werk in
uitvoering. Helaas was de bever zelf nergens te
bekennen 
Meer vin dan mat 

Ree biefstuk op pompoenpuree
... hadden we deze maand eindelijk
weer eens een mat-og-vinkveld bij Lille.
Gewoontetrouw zaten we weer aan
tafel bij de baas zelf, Christian, en de
sommelier, Rune. Met Jens in de
keuken hadden we weer een heerlijk 3gangen menu, en Rune trakteerde dit
keer op Brunello. Heerlijk!

