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Lieve familie en vrienden,
November was goed gevuld met onze verjaardagen, heerlijke diners, prachtig
weer, mooie wandelingen, en een optreden van Bea’s koor op de nationale tv!

Liefs uit Noorwegen,
Albert & Beatrix

Werk, maar dan anders
Albert was op 4 november in Oslo voor een
vergadering met “Helsedirektoratet”, de
beleidsdirectie voor volksgezondheid bij het
ministerie. Aansluitend was hij twee dagen in
Fornebu op een congres georganiseerd door HR
Norge. Leuke thema’s met goede sprekers, en de
gelegenheid om ‘s avonds een Segway te
proberen. Die kans liet Albert zich op zijn
verjaardag natuurlijk niet ontgaan!

Dat Albert op zijn verjaardag niet op kantoor was,
weerhield zijn team er niet van om een feestje voor
hem te bouwen. Hij heeft een aantal heel creatieve
medewerkers, dus bij terugkomst was zijn kantoor
traditiegetrouw versierd met ballonnen en was het
niet moeilijk om uit te vinden waar zijn kantoor is!

Diner Amical Spesial
Terwijl Albert zich vermaakte in Oslo, vierde Bea zijn verjaardag
met een heel bijzonder diner ter ere van het afscheid van de
hotel-direkteur van Rica Nidelven, Bjarte Gjerdes.

Oesters vooraf

Heilbot
Spinazie-soep

Stokvis op een stokje
Kalfszwezerik met
rivierkreeft

Japanse «Kobe» bief

Chocoladetaartje

Steinmeyer orgel in de Nidarosdom
Eén van Europa’s grootste kerkorgels staat
hier in de domkerk – lange tijd nagenoeg
ongebruikt. Nu is het helemaal opgeknapt
en de bijna 10.000 (!) orgelpijpen nieuw
opgesteld en gestemd. Albert is naar het
sponsorconcert geweest, Bea naar de
rondleiding (ze weet nu alles van de 7
werken en 127 stemmen), en samen naar
het slotconcert van de orgelweek. Prachtig!
Demonteren van de oude opstelling

De nieuwe opstelling in zijn volle pracht en glorie

Winemaker’s Dinner
We hadden deze maand maar liefst twee
winemaker’s dinners bij To rom og kjøkken, eerst
met Manincor uit Zuid-Tirol (Italië!) en een week
later met Maison Nicolas Perrin uit het noorden
van het Rhône dal, Frankrijk. Heerlijke wijnen en
uiteraard heerlijk eten.
Rendier entrecôte

Schol

Onze Manincor favoriet, dessertwijn Le Petit

Verrassende combinatie: Syrah Viognier
Carpaccio van koningshert

Ut på tur, aldri sur
Het mooie weer aan
het einde van deze
maand nodigde uit
voor een wandeling
naar de top van
Storknubben, in de
buurt van Snilllfjord.
Vanaf de top heb je
een schitterend uitzicht over twee
fjorden en de bergen
in de omgeving.
Onderweg hebben
we genoten van het
winterse landschap.

Nog meer på tur
Bymarka is in de overgang van
herfst naar winter, en veel mensen
maken van de gelegenheid gebruik
om te gaan wandelen. Bij de
berghutten ben je dan ook beslist
niet alleen, en soms kom je zelfs
bekenden tegen 
Ook de kinderdagverblijven in de
buurt hier zijn regelmatig met de
kinderen buiten te vinden.

Samen met Erwin, Mireille, Mila een Lena
hebben we Strindamarka verkend. Het zou een
korte tocht worden, maar uiteindelijk hebben we
toch nog 4 uur gelopen 

Salmeboka minutt for minutt
De nationale tv-zender NRK had een erg bijzonder
tv-programma deze maand. Non-stop werden, 60 u
lang, alle 899 psalmen live uitgezonden vanuit ‘Vår
Frue Kirke’ (Onze Lieve Vrouwe kerk) in Trondheim.
Bea’s koor ØNK zong 4 psalmen het laatste half uur.
Zelfs vanuit Nederland werd er mee genoten 

Kor X en Øvre Nidelven Kammerskor

Onze dirigent,
Gunnhild Breirem

Ook Albert vermaakt zich tussen het publiek

En verder…
... zijn we ook weer eens naar de film
geweest, “Mockingjay” deel 1.

... is de tuin nu
echt winterklaar.
Beatrix heeft met
de bladzuiger het
gras gezogen 

... is het hier inmiddels winter geworden, wat af
en toe hele mooie plaatjes oplevert.

