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Lieve familie en vrienden,
Ook in oktober bleven de temperaturen ver boven het gemiddelde liggen.
Daardoor konden we nog een paar heerlijke wandelingen maken en
genieten van de herfstkleuren om ons heen. Verder zijn we deze maand
naar Nederland geweest, en was er veel muziek in ons leven.

Liefs uit Noorwegen, Albert & Beatrix.

TSO
Oktober was een geweldige maand voor muziek
en we hadden maar liefst 3 concerten met TSO.
Nestor Aldo Ceccato dirigeerde Mozart en
Mahler, 5 jonge talenten traden op als solisten,
en onze eigen Urbański dirigeerde het prachtige
pianoconcert van Grieg.

Aldo Ceccato

TSO’s Therese en Nina

Om het helemaal af te maken, hadden we ook
nog een ‘Spis lytt lev’ in To rom og kjøkken als
opwarming voor Mozart en Mahler.

Tarte Tatin

De 5 jonge solisten

Annika Nordstrøm vertelde over
de bijzondere band met haar fluit

High Tea op Steinan
Ingrid en Menno hadden ons samen met
Edvard en May-Britt uitgenodigd voor een
‘high tea’ op Steinan. Dat was erg gezellig
en vooral erg heerlijk. Menno had zich weer
helemaal uitgeleefd voor zijn gasten 

Foto onderschrift

Daarna zijn we met zijn zessen naar
Trøndelag Theater geweest, waar een
moderne versie van Peer Gynt werd
opgevoerd. Geweldige scenografie!

Administrasjonsseminar Røros
Begin oktober reisden alle administratieve
medewerkers van de medische fakulteit
naar Røros voor een seminar over hoe de
administratie bij kan dragen aan goede
resultaten voor de universiteit. Albert had
samen met een groep collega’s de
verantwoording voor het organiseren van
het seminar.

In groepen werd er gewerkt aan presentaties

Uiteraard was er ook tijd om in
(Wereld erfgoed) Røros rond te kijken

Nederland
Bea’s pa werd 80 deze maand, en dat vierden
we met de hele familie met een lang weekend
in de prachtige Voerstreek, vlakbij het
drielandenpunt. Hier hadden we gezellige
dagen samen in een erg mooie omgeving.

De jarige job, goed op weg naar de 100

Je mag er alleen maar naar kijken,
maar aankomen niet 
Prachtig wandelen op de Hoge Venen

Hier en daar een kleine uitdaging

Naast wandelen hebben we de
plaatsjes Hombourg en Monchau
verkend, en zijn we ingewijd in de
geheimen van ambachtelijke
appelstroop.
Sister act

De oudsten en de jongsten
In de lokale kroeg in Hombourg

Genieten op de Hoge Venen

We zijn duidelijk in de streek van de appelstroop

Bezoek uit Canada
Het laatste weekend van oktober
kwam Eleanor langs. Het was fijn
om haar na zo lang weer te zien!
We hebben heerlijk gewandeld in
Bymarka en daarna bij ons gegeten.

Bruce Dickinson
Vocalist in Iron Maiden, piloot, schermer,
talentontwikkelaar, innovator, businessman,
Bruce is van vele markten thuis. Deze
maand gaf hij een presentatie over ‘buiten
het kader denken’ in Trondheim. Daar
moesten we natuurlijk bij zijn. We hadden
een geweldige avond. Bruce was
entertaining, reflecterend en bovenal
inspirerend.

Zijn verhaal over ’Ed Force 1’

Een van zijn motto’s:
“Turn customers into
fans.” En dat we vooral
niet zo moeten stressen
over van alles en nog
wat. Tenslotte is 99% van
alles dat we doen
volkomen triviaal en
alledaags. Ga liever op
zoek naar die laaste 1%.

En verder…
… is Trondheim in herfst sfeer, wat
uiteraard een mooie aanleiding is
voor wandeltochten in Bymarka
en mooie plaatjes van de stad.

… hebben we deze
maand verschillende
keren gasten op bezoek
gehad. Voor Bea een
mooie gelegenheid om
zelf pompoensoep te
maken van “scretch”. De
keuze aan pompoenen
was helaas beperkt, en
deze was zo groot dat hij
in twee delen in de oven
moest!

