Maandelijkse nieuwsbrief van Beatrix & Albert – mei 2012
Lieve familie en vrienden,
In mei vielen we van het ene uiterste in het
andere. We hadden de laatste sneeuw en de
eerste echte warme zomerdagen.
Liefs vanuit Flatåstoppen!

Scandinavie’s grootste congres-centrum
Bea mocht naar de grootse opening van
Trondheim’s nieuwste Clarion hotel,
hetzelfde hotel waar ze in juni een groot
congres organiseert. Het hotel is ronduit
spectaculair en super kunstzinnig 

De ingang

De foyer overdag

Concert van Nidaros guttekor in de foyer

De skybar op de bovenste verdieping, aan het fjord

Bea’s collega’s Jorunn,
Marischal (uit Canada) en Nina

Dugnad: echt Noors 
Noorwegen hangt met vrijwillige inzet
aan elkaar. Werkelijk overal wordt het
volk voor opgetrommeld en
ingeschakeld. Zo ook in onze wijk,
waar we ieder voorjaar met zijn allen
de gezamenlijke dingen aanpakken:
het speeltuintje, het bospaadje, de
wegen en trottoirs. Alles moet netjes!

Onkruid wieden in de zandbak

Het bestuur houdt toezicht
Jong geleerd…

Echt Trøndersk 
Dankzij onze Zweeds-Noorse vrienden Susanna, Aage en
zijn broer Knut zijn we naar een voetbalwedstrijd geweest
van Rosenborg Ballklub. De sfeer was geweldig, de bal
kunsten van de spelers heel wat minder...

Knut, Albert en Aage in de
aanloop naar de wedstrijd.
De stemming zit er al goed in!

Twee doorgewinterde RBK fans
voor de ingang van het stadion

Eén van de vele gemiste
kansen van RBK 

Nerskogen
Pinksteren hebben we met
Karin & Christophe en hun
gezin doorgebracht in hun hut
bij Nerskogen. Daar hadden
we zomerse temperaturen in
een winterse omgeving…

Dorthe met haar
verjaardagstaart

Zo kun je een hangmat
natuurlijk ook gebruiken…

Nerskogen
De zomerse temperaturen lokten
ons naar buiten, maar daar was de
winter nog niet helemaal over.
De dappersten onder ons waagden
zich in de rivier, of werden er in
geholpen. Een ding is zeker:
smeltwater is ongelofelijk koud!

Zomer, winter, …???

Het laatste restje sneeuw was
een goede aanleiding om een
sleewedstrijdje te organiseren.
Akebrett-konkurranse

En verder ...
…was Albert een dagje in Oslo om te vergaderen

…had Bea twee dagen
haar collega’s uit het
Scandinavische RHINnetwerk op bezoek.

… stond deze maand de hvitveis
in volle bloei.

… hadden we
een paar
fijne zomerse
dagen in
Nederland.

… hadden we thuis alle seizoenen op een rijtje.

… hadden we een concert van Norges
beroemdste pianist, Leiv Ove Andsnes,
met eerst een uitstekende maaltijd bij
To rom og kjøkken.

… hadden we een ‘winemakers-diner’ bij To
rom og kjøkken, met champagne van Jean
Milan en Riesling van Eva Fricke.

