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Lieve familie en vrienden,
Deze maand was een rasechte wintermaand waarin we konden
langlaufen, slalom skiën en een heuse hondenslee tocht maken.
Uiteraard viel er ook weer het en ander culinair te genieten en
voor wie er nog aan mocht twijfelen: ja, we zijn ook zeer
regelmatig op ons werk te vinden 
Liefs uit Noorwegen, Albert & Beatrix.

Met dank aan Fem voor de foto 

Ut på tur in Bymarka
Foto onderschrift

Ook deze maand konden we
weer een paar keer op de
lange latten Bymarka in, onze
achtertuin en speelplaats. We
waren ver van de enigen,
ondanks dat er relatief weinig
sneeuw lag. Toch heerlijk 

Weekendje Oppdal
We brachten een gezellig weekend samen
door met onze vrienden Arnfinn en Kate. Die
hebben een prachtige hut in Oppdal, pal naast
de down-hill pistes. Hier konden we 2 dagen
heerlijk skiën, apres-skiën met de baas van de
ski-verhuur, en genieten van heerlijk eten en
de knusse gezelligheid ‘s avonds in de hut 

‘Kos’ met Kate

Aan de Minttu

‘Kveldskos’ met Karma,
Lille My en Punky

Crème Brulée

Op het werk
Onze medische faculteit organiseerde
in februari een seminar met als
thema “het geïntegreerde
universiteitsziekenhuis”. Een
interessant programma met sprekers
uit verschillende landen, en een
avondje feest in Dokkhuset, NTNUs
“eigen” concertzaal.

Albert naar Nederland
NTNU en de Rijksuniversiteit Groningen
gaan samen onderzoek doen naar
jeugdzorg en kinderbescherming, en
daarvoor moeten er nieuwe
medewerkers geselecteerd worden.
Albert was daarom een paar dagen op
bezoek in Groningen. Tijdens zijn verblijf
sliep hij in een bijzondere hotelkamer,
onder de zolderbalken 

Beatrix naar Nederland
Ook Bea mocht even op en neer
naar Nederland deze maand, om
een dagje te vergaderen op
Schiphol. Ze is met de zoveelste
EU-aanvraag bezig en in dat kader
moesten een aantal mogelijke
bedrijfspartners geinterviewd
worden. Vermoeiende dag, maar
wel heel effectief.

Uitzicht vanaf de
meeting room

Ommetje met Clemens en
Jorunn tijdens een pauze

Ja, echt op Schiphol

Diner Amical
‘Ons’ restaurant To rom og kjøkken
organiseerde deze maand het ‘Diner
Amical’ van de Chaîne, en daar waren
we uiteraard bij. Heerlijk 6-gangen
menu, met fantastische wijnen.

Rivierkreeftje

Gefrituurde kabeljauwtong

Kalfsrilette
En voor de oplettenden: het eerste
gerecht was een lichtgerookte
eendeborst. Die brachten ze rond
tijdens het welkomst drankje 

Flat Iron Steak

Peer met witte chocolademousse

Weekendje Tromsø
Eind februari waren wij en nog 16 andere
vrienden en familieleden uitgenodigd
door Menno & Ingrid om samen hun 40jarige bruiloft te vieren in Tromsø. We
hadden 3 heerlijke dagen daar met veel
gezelligheid, goed eten en prima weer.
Uitzicht vanuit onze kamer
Ons hotel,
Clarion With

Tromsø’s ”Ishavs
katedral”
Uitzicht over Tromsø
vanaf Fjellheisen

De junior tafel 

Op zaterdag hadden we één van de
meerdere hoogtepunten: sleeën
met huskies! Werkelijk een
geweldige ervaring die naar meer
smaakte.

Uitzicht over Tromsø
vanaf Fjellheisen

Wachten op het startsein

Albert mocht zelf ‘mennen’

