
Maandelijkse nieuwsbrief van Beatrix & Albert – september 2013 

Lieve familie en vrienden, 
 

We hadden een prachtige nazomer in september, waardoor 
we nog wat konden kajakken en wandelen in de bergen.  

Verder zijn we een weekend naar Nederland geweest en was 
de maand gevuld met veel muziek.  

 
 

Liefs uit Noorwegen, Albert & Beatrix. 



Kajakken op Litjvannet 
Ook in september hebben we nog heerlijk gebruik 
kunnen maken van onze nieuwe kajaks! 



St. Jabobsschelp vooraf 

Malse wildbiefstuk als hoofdgerecht 

Heerlijke, verse kabeljauw 

  

Winemaker’s dinner 
Deze maand organiseerde To rom og 
kjøkken, ons favoriete restaurant, een 
speciale wijn- en dineravond, met twee 
producenten uit Zuid-Afrika. Uiteraard 
waren we van de partij, samen met onze 
vrienden Edvard & May-Britt. We hadden 
een erg leuke en lekkere avond  

Truffels na 



Naar Nederland 
We zijn ook een 

weekendje op en 
neer geweest 

naar Nederland 
om Albert’s 
ouders te 
bezoeken. 

Bert heeft ’t 
naar zijn zin 

De Noordzee is hier een stuk 
warmer dan in Noorwegen  

Ommetje met Marretje door Brouwershaven 



Muziek 
September was een uitstekende maand voor 
klassieke muziek. We hadden maar liefst 3 TSO 
concerten: Tchaikovski’s Romeo & Julia en de tweede 
symfonie van Brahms met Urbański, het visuele 
spektakel Triptych van Ella Fiskum, en een avond met 
pianist-componist Lera Auerbach als deel van het 
Trondheim Kamermuziek festival. 

Sophia Jaffé 

Dans- en muziekspektakel met 
Ella Fiskum’s Triptych 0811 

Daarnaast had Bea ook 
een zangweekend met 
haar koor, Øvre Nidelven 
Kammerskor. Dus dat 
betekende veel zingen en 
‘s avonds gezellig eten 
met koor en partners. 

Lera Auerbach 



Dovrefjell 
Het laatste weekend van september 
zijn we met onze vrienden Mireille en 
Erwin en hun dochterjes Mila en Lena 
de bergen ingetrokken. We hadden 
supermazzel met het weer en genoten 
van de natuur en de herfstkleuren. 



Op de 18 km lange tocht van 
Hjerkin naar Grimsdalshytta 
hadden we op de heenweg 
uitzicht op de besneeuwde 
bergen van Rondane, en op de 
terugweg op Snøhetta. 



En verder… 
… ... was het een maand van openingen. Op Øya werd 
het nieuwe Kunnskapssenter geopend, bij Granåsen 
het Toppidrettssenter. 
 

... komen ook dit 
najaar de hertjes 

weer nieuwsgierig op 
bezoek in onze tuin. 

... brengt het herfstseizoen met zijn donkere avonden 
ook weer prachtig Noorderlicht over Trondheim. 

... staat de tuin propvol met 
enorme paddestoelen. 
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