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Lieve familie en vrienden,
April bracht ons veel mooi weer met af en toe een fikse, verdwaalde
sneeuwbui. Tussen alle drukte op het werk door hadden we een
heerlijke week paasvakantie. Verder zijn we weer heerlijk verwend bij
To rom og kjøkken. Maar liefst 5 keer deze maand, maar we zullen
jullie 4 keer besparen 

Liefs uit Noorwegen, Albert & Beatrix.

EU - onderzoek
Voor Bea was april vooral een EU-maand. Begin april was
ze met haar collega’s in Stuttgart voor een review meeting
van FARSEEING. Dat zijn niet altijd de leukste meetings,
maar gelukkig waren de reviewers dit keer erg positief 

Volop lente in Stuttgart
Nieuwe hal luchthaven Stuttgart

Diner met Sabato, Jorunn, Alan, Ngaire, Lars en Espen

Verder werkte Bea mee aan 2 grote nieuwe EUaanvragen, dus dat was even flink aanpakken tot
aan de deadline half april. Maar: mission
accomplished! Nu is het afwachten en vingers
kruisen dat ze opnieuw geld gaan krijgen van de EU.

Walking dinner op Flatåstoppen
Een nieuw initiatief deze maand in onze wijk:
een 4-gangen diner op 4 verschillende adressen,
verzorgd door 8 paren. We begonnen bij ons met
champagne en verschillende kaasjes. Daarna een
paar deuren verder voor vis tapas, een derde
adres voor vlees tapas, en koffie avec met taart
op een vierde adres. Erg leuke avond en
absoluut voor herhaling vatbaar 

Kaas ‘plankje’

Gezellig borrelen met de buren in onze serre

Een van de dames bleek als
hobby hoedjes te maken.
Uiteraard wilden we
allemaal een hoedje
proberen, de maakster (in
het rood) was erg trots 

Pasen 2014
Na vele weken hektiek op het werk kwam de paasvakantie
als een welkom rustpunt. De eerste helft waren we vooral
binnen bezig met lezen, verven en puzzelen. Daarna werd
het prachtig weer en waren we vooral buiten te vinden.

We hebben gefietst en vooral veel gewandeld.
Afhankelijk van hoe hoog we liepen was alles
groen of nog overweldigend wit.

Picknicken in de zon
Lunchen in de zon

Een blij
mannetje in
de laatste
sneeuw

Uitzicht vanaf
Storheia

Winemaker’s dinner
Eind april hadden we weer een fantastisch winemaker’s dinner
bij To rom og kjøkken. Dit keer proefden we cava, witte wijn en
rode wijn van Castillo Perelada. Onder de gasten waren ook de
Spaanse ambassadeur met zijn vrouw en een redelijk voltallig
Chambre de Commerce Noorwegen-Spanje.

Favoriete drinken: Cava Gran Claustro
Brut Nature en Perelada 5 Fincas

Menu: heilbot, St. Jacobsschelp, haas van rendier,
kaasplankje, en chocolade mousse  

En verder ...
... was er veel muziek deze maand. De opera
Carmen en Walter Weller met ons TSO. En
hadden we weer veel bezoek in de tuin 

Een mannetjes ‘dompap’ (goudvink)

... was Albert op ‘ølkurs’ (biercursus)
bij To rom og kjøkken

