Maandelijkse nieuwsbrief van Beatrix & Albert – december 2012
Lieve familie en vrienden,
December is natuurlijk dé lekkerbekken-maand van het jaar. Verder
was het dun gezaaid met sneeuw, maar hadden we des te meer zon!

Liefs vanaf Flatåstoppen, Albert & Beatrix.

Julebord seizoen 
Ook dit jaar hadden we weer verschillende
kerstdiners met werk en vrienden. We zijn
weer heerlijk verwend overal 

Kerstdiner met Bea’s collega’s bij To rom og kjøkken
Bea had nóg een ‘juleavslutning’ met de
onderzoeksgroep bij Geriatri. Pernille en
Anders zorgden voor een heerlijke Maki og
Sashimi maaltijd, Bea hielp mee met rollen.

Een tafel vol Japanse heerlijkheden

Iedereen staat op zijn stoel tijdens het zingen
Het julebord van de medische fakulteit
eindigt traditiegetrouw met zingen en
dansen. De “juleavslutning” met alle 150
administratieve medewerkers van DMF
gaat er iets rustiger aan toe 

Geanimeerde gesprekken
Jorunn & Geir hadden eind december hun
tafel vol vrienden en een heerlijke maaltijd
met Noorse en buitenlandse lekkernijen.

Jakten på juletreet
Ook dit jaar hielpen we Susan &
Magne met het uitzoeken van
kerstbomen voor de hele familie
in het bos van vrienden. Dat was
dus, als altijd, weer dolle pret.

Laatste stuk mee in de laadbak van de 4-wheel drive

De boel goed vastbinden op de aanhanger

Yep, precies 3,5 meter

Ietsje pietsje groter voor dochter Silje

Kleintje voor zoon Stefan

Månedens oppussingsprosjekt
We hebben een deel van onze kerstvakantie
gebruikt om de logeerkamer een complete
make-over te geven.

Voor de make-over

Oude vloerbedekking eruit, lijmlaag
weghalen, muren verven, nieuwe vloer
leggen, meubels in elkaar zetten en voilà:
een hele nieuwe kamer 
En het resultaat

Voederseizoen
Met de kou en sneeuw zijn vooral vogels weer
erg dankbaar voor al het zaad dat we overal
hebben hangen. Ook de hertjes komen nu
weer regelmatig even kijken bij het huis.

Kerst en Oud-op-Nieuw
Dit jaar waren we weer eens gewoon thuis
met de feestdagen. Eerste kerstdag hadden we
een heerlijk diner gekookt voor ons tweetjes.

St. Jacobsschelp vooraf

Haas van de eland, pruimencompôte,
cantharellen en koolraap-aardappelpuree
Oud-op-nieuw vierden we dit jaar bij
Hanne, samen met Catherine en hun
buren. Hanne dacht dat we met 6-en
wel 6 kg gevulde kalkoen weg zouden
werken! Dat ging dus niet lukken 

En verder...
...hebben we een gezellige avond gehad met
Casper en Juliette. Juliette verraste ons met
een eigengemaakt kerstbrood. Héérlijk 

Juliette’s overheerlijke kerstbrood

Tom Yum Kung

...hadden we begin december Albert’s team
op bezoek. We gingen ‘pot-luck’ style, wat
een erg kleurrijke maaltijd opleverde 

...is ons favoriete Thai-restaurant, Sabai,
er helaas mee gestopt  We hadden er
nog wel een heerlijk laatste diner.

...stortte Albert zich dit jaar voor het
eerst op een leuke Noorse traditie:
peperkoekhuisjes bouwen.

Pad Thai

