Maandelijkse nieuwsbrief van Beatrix & Albert – november 2011

Lieve familie en vrienden,
November dit jaar was ongewoon warm, met een gemiddelde temperatuur die zo’n 30
graden hoger lag dan november vorig jaar! Op de valreep kregen we de eerste echte
sneeuw van dit seizoen. Verder hebben we het een en ander gevierd en aardig het
land rond gereisd voor ons werk. Je leest het allemaal in deze editie 

Heel veel liefs vanaf Flatåstoppen,
Beatrix & Albert

Mat- og vinkveld bij Lille
De maand begon uitstekend in ons “huis”
restaurant’ Lille, die de laatste ‘eet- en wijn’
avond van 2011 organiseerde. Jens schotelde
ons weer een heerlijk 4-gangen menu voor, en
Rune zorgde voor de best-passende wijnen uit
Piemonte. Daar komt ook onze favoriete rode
wijn vandaan: Barolo. Yummie 

Albert in goed gezelschap van Eleanor en Ingrid

Kalfstartaar met parmesan

Jens

Risotto met paddestoelen

Lam met notensaus
Johannes met zijn Bellavista

Panettone – Italiaans kerstbrood

Seminar in Oppdal
Hoewel Bea al lang geen instituutleider meer is, draait ze nog steeds
mee in allerlei besturen. Dat leverde
deze maand een leuk uitje op naar
Oppdal, 2 uur rijden ten zuiden van
Trondheim. Zo’n 140 mensen van de
fakulteit waren verzameld voor een
2-daags seminar over het verder
verbeteren van de administratieve
en technische ondersteuning van de
wetenschappelijke staf.
Oppdal’s nieuwste aanwinst: het Skifer Hotel
Wat het seminar extra leuk maakte was de
locatie: het Skifer Hotel. Dit is een luxe design
hotel in Noorse leisteen (skifer) dat vorig jaar
geopend is. Behalve een aparte sfeer hebben
ze een erg goede locale keuken 

Receptie van het hotel
Uitzicht over Dovrefjell vanaf Bea’s kamer

Jarig 
Onze verjaardagen hebben we dit jaar heerlijk
rustig gevierd. Albert’s verjaardag lekker met zijn
tweetjes op de bank met een hapje, drankje en
goed boek, Bea’s verjaardag met een paar goede
vrienden, cocktails en home-made Thais eten.

Albert in de weer met cocktails

Skål op weer een jaartje erbij 

We hadden een gezellige
avond met Ingrid, Eleanor,
Geir en Jorunn.

Noorwegen på langs
Albert zat deze maand bijna vaker in het
vliegtuig dan op de fiets. Begin november had
hij een vergadering in Tromsø in het noorden,
daarna een 3-daags congres in Tønsberg ten
zuiden van Oslo, daarna 2 dagen naar Bergen
aan de westkust, en tot slot nog even op en
neer naar Oslo.
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En verder...
... zijn we uiteraard ook deze maand weer naar
de film geweest, Contagion en Twilight –
Breaking dawn I. Contagion kunnen we van
harte aanraden!

Foto onderschrift
Foto onderschrift

... zijn de temperaturen vrij
hoog geweest deze maand, met
af en toe alleen een klein beetje
nachtvorst. Dat leverde wel
gelijk een mooi landschap op.

... kregen we op de valreep de
eerste sneeuw van dit seizoen.
Hoewel er vrij veel gevallen is zal
het niet blijven liggen, vanaf
volgende week zijn de temperaturen weer dik boven 0. Het skiën
moet dus nog even wachten 

