Maandelijkse nieuwsbrief van Beatrix & Albert – april 2011
Lieve familie en vrienden,
Deze maand bracht ons de afsluitingen van het ski-seizoen en het TSO-seizoen,
een heerlijke paasvakantie en het begin van het fietsseizoen.
Je leest het weer allemaal in de april editie van onze nieuwsbrief 

Heel veel liefs vanaf Flatåstoppen
Beatrix & Albert

Albert op werkbezoek in Zweden
Albert is als projectleider het hele voorjaar
druk bezig geweest met de voorbereiding
van een 2-daags seminar voor de hele
fakulteitsadministratie. Begin april
vertrokken 3 bussen met 125 mensen naar
Åre, net over de grens.
Het prachtige Copperhill Mountain Lodge

’Blijheids-spreiders’, oftewel de organisatie
Twee dagen lang is er gewerkt rond het
thema “samhandling” door middel van
presentaties, discussies en
buitenactiviteiten. Het was al met al een
geslaagd seminar, de dekaan noemde het
zelfs “the best seminar ever”. Albert loopt
nu nòg naast zijn schoenen 
Lekker samen buiten spelen

Beatrix op werkbezoek in Zweden
Ook Bea was 2 dagen in Zweden voor haar
werk, in Stockholm om precies te zijn. Daar
had ze een vergadering van RHIN, de overkoepelende organisatie voor alle Scandinavische
opleidingen in sportwetenschappen. Dit jaar
was de bijeenkomst bij GIH, ‘s werelds oudste
universitaire sportopleiding. Helaas waren die
grootscheeps aan het verbouwen, dus we
konden maar weinig van de universiteit zien.

Foto onderschrift

Zo gaat het nieuwe GIH er uit zien

Het olympisch stadion van GIH anno 1912

Tijdens deze vergaderingen wordt vooral de
samenwerking tussen de opleidingen besproken,
nationaal en internationaal, op het gebied van
onderwijs, onderzoek, en uitwisseling van
studenten en leraren. Behalve zeer nuttig zijn het
ook vooral hele gezellige vergaderingen.

Op de terugreis heeft Bea
een stop-over gemaakt in
Oslo om haar paspoort te
laten vernieuwen bij de
Nederlandse ambassade.

Værnes, het vliegveld van Trondheim, vanuit de lucht

De laatste ski-tochten in
Bymarka
We hebben er deze maand nog
uitgehaald wat er in zat: ieder
weekend skiën in Bymarka met
Magne & Susan tot het echt niet
meer ging. Steeds meer plekken
zonder sneeuw, steeds slechtere
draagkracht waar nog wèl een
dikke laag lag, en hier en daar
water op de laagste delen. Op het
laatst kwamen we zowat meer
wandelaars tegen dan skiërs 

Hier dachten we heel
slim een stuk af te
kunnen snijden, maar
we raakten helemaal
verstrikt in een steil stuk
bos. Bea probeerde nog
naar beneden te lopen
en heeft zelfs een stukje
gekropen, maar dat ging
nog slechter dan staand
op je skies naar
beneden klauteren.

Het leek zo’n
onschuldig laagje
water op de
sneeuw, maar
mooi dat we er
kletsnatte voeten
van kregen 

Paasvakantie deel 1
In Noorwegen begint de paasvakantie het
weekend voor Pasen en duurt daarmee 10
dagen. Heerlijk! Onze vakantie begon met 3
dagen in Hemne waar we bij Susan & Magne
logeerden in hun hut. We hadden willen zeilen
en vissen maar er stond een stevige storm, dus
dat ging het niet worden. Gelukkig zijn we
allemaal buitenmensen ongeacht het weer, en
goed ingepakt in viskleding hebben we een paar
lekkere wandelingen gemaakt. Al met al 1
iemand tegengekomen 

Gelukkig vallen we niet op 

Uitzicht op Magerøya
Albert, Bea & Magne in weer en wind

Susan in haar nopjes

Paasvakantie deel 2
Na een half dagje thuis om wat dingen
voor het werk af te maken, stapten we de
auto weer in en reden naar Zweden. In
het sneeuwscooterparadijs Funäsdalen
bezochten we Hanne en Cathrine. Helaas
lag ook daar geen sneeuw meer en ook de
vele bevroren meren en andere watertjes
waren niet veilig meer, zodat het
scooterseizoen precies de dag ervoor
officieel werd beëindigd. Dus werden het
heerlijk rustige dagen waarin er vooral erg
goed voor ons gezorgd werd.

Hanne druk bezig met een feestdiner voor ons
Cathrine met haar nieuwe speeltje 

”Ik wil sneeuw!!!”

Paasvakantie deel 3
Het Paasweekend zelf hebben we traditiegetrouw doorgebracht met Jorunn & Geir.
Ze hebben net een nieuwe hut gekocht in
Resdalen, in het noordwesten van het
berggebied Trollheimen, en die hebben we
met zijn allen ingewijd. In Trollheimen lag
gelukkig nog wel genoeg sneeuw dus we
hebben heerlijk kunnen skiën in de bergen
met prachtig weer. Heerlijk!

Albert & Mira genieten

Mira en Albert sprokkelen
hout voor ons vuurtje zodat er
sneeuw/water gekookt kan
worden voor koffie en wafels
gebakken. Jummie !

Eindeloos wit landschap

De laatste ‘topp-tur’
Met Jorunn & Geir maakten we de eerste en
gelijk laatste ‘topp-tur’ van dit winterseizoen:
Resfjellet. Met zijn 1161 m bepaald niet de
hoogste berg van Trollheimen, maar voor een
paar Nederlanders op cross-country skies
meer dan genoeg uitdaging, vooral omlaag 

Bea & Jorunn in zomer’s tenue

Op de top!

Uitzicht over heel Trollheimen

En verder
Terug van de paasvakantie bleek de meeste sneeuw
rond ons huis verdwenen en konden we aan de slag in
de tuin. Heel wat kruiwagens met hark- en het eerste
snoei-afval hebben we het bos in gereden. De tuin ziet
er gelijk heel netjes uit. Verder hadden we een heel
bijzonder etentje deze maand: Wine-maker’s dinner in
restaurant “To rom & kjøkken” met een heuse wijnboer
uit het Riesling gebied, Franz Werner. Ook luidden we
het TSO-seizoen uit met 2 prachtige concerten, Bach’s
mis in H-mol, en Mozart met een uitgebreide uitleg van
de partituur van mr. Urbanski himself. Heel speciaal 
De laatste dag van de maand hebben we onze eerste
gezamenlijke fietstocht gemaakt langs de Nidelva.

De kamperfoelie helemaal teruggesnoeid

Tuinafval van voor de winter wegwerken
Franz & Oda Werner

Eiswein uit 1992

