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Maandelijkse nieuwsbrief
vanaf Flatåstoppen

Januari 2015

Lieve familie en vrienden,
In januari kregen we eindelijk de langverwachte sneeuw en konden we voor
het eerst sinds april 2013 (!) weer eens gaan langlaufen. Die kans lieten we
ons uiteraard niet ontnemen, dus veel sneeuwfoto’s in deze nieuwsbrief.
Verder was Bea een aantal dagen in Bologna, Italië, en genoten we weer
volop van goede muziek, heerlijk eten en bijzondere wijnen.

Liefs uit Noorwegen,
Albert & Beatrix.

Sneeuw!!!!!
De vorige nieuwbrief sloten we af in Nice, Frankrijk.
Weer terug op Flatåstoppen bleek hier eindelijk
sneeuw te liggen. Hoewel de helft al was
weggesmolten en –geregend, bleef er genoeg over
voor een zondagje sneeuw scheppen samen. We
deden het met alle plezier!

Bologna, Italië
Bea was deze maand een aantal dagen in Bologna
voor een 2-daags congres, de 18de Mobility and
Exercise in the Elderly, gecombineerd met een
intensieve bespreking van een nieuwe EU-aanvraag.

De nieuwe en de vorige coordinator

Mededelingen-bord in de School of Engineering.
Hoezo, Facebook?

Het congres werd dit jaar
‘volwassen’, en dat werd
uiteraard gevierd.

Ondanks het stampvolle
programma was er gelukkig
ook wat tijd voor de
hoognodige ontspanning,
zoals een avondje met zijn
allen naar een jazz club.

Een deel van het consortium

Eindelijk weer eens down-hillen 
Rond de jaarwisseling is er in Trondheim veel
sneeuw gevallen. Een mooie aanleiding om
in januari weer eens de carving-ski’s onder
te binden en te gaan down-hillen op Vassfjellet, ca. 15 minuten rijden vanaf ons huis.

Langlaufen!
We zijn deze maand al vaker wezen langlaufen dan in
het hele afgelopen jaar! Terwijl Beatrix in Italië was,
heeft Albert de løypes alvast verkend 

Als je de beelden van de løypes ziet zou
je denken dat Albert de enige was op
de ski’s. Bij een bezoekje aan Grønlia,
een van onze favoriete hutten in
Bymarka, bleek dat zeker niet het geval
te zijn! Veel mensen hadden het mooie
weer aangegrepen om een dagje de
lange latten onder te binden 

Nog meer langlaufen
Toen Bea weer thuis was uit Italië zijn we gelijk
weer een weekend gaan langlaufen, uiteraard
vanaf huis. Wat wonen we toch in een
fantastisch land 

Foto onderschrift

En verder...
... is Trondheim Symfonie Orkester het
nieuwe jaar goed begonnen met maar
liefst 3 concerten. Behalve onze eigen
Urbański met de violiste Sophia Jaffe een
prachtig concert van Trondheimsolistene
en een wat experimenteler programma
van Beethoven Akademia.

Winnaar Video Art Competition

... hadden we Albert’s eerste en Bea’s tweede
Chaîne des Rotisseurs arrangement. Dit keer
gingen we naar de speciale wijnavond van de
onderclub l’Ordre Mondial, in het visrestaurant
Havfruen. Het was een heerlijke verwen-avond.

Wow, wijn die ouder is dan onze ouders!

... aten we deze maand voor het eerst
‘torsketonger’, oftewel kabeljauwtongen.
Tot onze verrassing waren die heerlijk 

