
Maandelijkse nieuwsbrief  
vanaf Flatåstoppen 

Lieve familie en vrienden, 
 

Oktober was een goede maand met meerdere feesten en heerlijke 
diners in de stad. Ook waren we een lang weekend in Nederland. 

Ondertussen weet het weer in Trøndelag niet helemaal wat het wil: 
nog een mooie nazomer, een natte of juist zachte herfst,  

of toch maar de eerste nachtvorsten.  
 
 
 

Liefs uit Noorwegen, Albert & Beatrix. 
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Heerlijk hoofdgerecht van kwartel, 
pompoen en paddestoelen 

Chaine - Grand diner 
Deze maand hadden we een Grand Diner van 
onze eetclub Chaine des Rotisseurs. Dit keer 
waren we in het eerwaardige Britannia Hotel. 
De avond was geïnspireerd door het boek en 
de film Babette’s Feest.Gelukkig geen 
schildpaddensoep  

Trio voorgerechten: amuse, 
haringkaviaar en zalm. 

Baba au Rhum 

Noorse kaasjes 



Aurora Borealis 
Begin oktober hadden we een prachtige 
natuurlijke lichtshow boven Trondheim.  
Het noorderlicht – aurora borealis – blijft een 
betoverend natuurverschijnsel waar we geen 
genoeg van kunnen krijgen! 



Grenzeloze verwennerij 
in Brouwershaven 

Cor’s verjaardag vierden  
we in de Brabantse Kluis 

Naar Nederland 
Bea moest in Amsterdam zijn voor haar werk, en dat 
was natuurlijk een mooie gelegenheid om daarvoor 
samen in Nederland te zijn. We bezochten Albert’s  

ouders in Brouwershaven 
en vierden de verjaardag 
van Bea’s vader. En Esther 
verwende Bea met een 
heuse Barolo lunch! 

Skål voor de vriendschap 

Dichte mist in Nederland 



Op het werk 
De Medische Faculteit bestaat dit jaar 40 jaar en 
dat werd uiteraard gevierd met een feest voor alle 
medewerkers, een seminar met de hoogtepunten 
van de afgelopen decennia, en een diner voor de 
leiding plus gasten in de eerwaardige feestzaal van 
het voormalige paleis van de aartsbisschop. 

Coordinatorteam 
van PreventIT:  
Bea en Jorunn 

Verder was Bea 2 dagen 
druk in Amsterdam met  
onderzoeksbijeenkomsten, 
o.a. van het nieuwe EU-
project PreventIT. 

Uitzicht over het 
WTC vanuit Bea’s 

hotelkomer 



To rom og kjøkken 
Ons favoriete restaurant in Trondheim, To rom og 
kjøkken (twee kamers en een keuken) vierde deze 
maand zijn 10-jarig bestaan met een menu voor 
de prijs van 10 jaar geleden. 

En als To rom og kjøkken iets organiseert samen met TSO, ons 
favoriete symfonieorkest, zijn we uiteraard ook van de partij  
Tijdens zo’n “mat og musikk” avond wordt het concert voorafgegaan 
van een 2-gangen themadiner waar een van de orkestleden iets 
verteld over zijn instrument en het muziekstuk voor die avond.   

Wat je met een klarinet 
kunt doen… …kan ook met een 

winterpeen… …of met een  
aardappel! 

Verder hadden we er een 
voortreffelijk “winemakers 
dinner” met het italiaanse 
wijnhuis Anselma uit Piemonte. 



Kor NM 
Bea’s koor ØNK deed deze maand mee met de nationale koor-
kampioenschappen. Voor het eerst stond ze op het podium van de 
grote concertzaal met prachtige akoestiek. Ze zongen 3 nummers: 
“Famine Song”, “Trassvisa hennes Tora” en “Kyrie Eleison”. 

De resultaten waren verrassend goed: positieve evaluaties 
van de jury en 4de binnen hun eigen klasse  



Herfst in Sør-Trøndelag… 
Het weer trakteerde ons 
op een grote variatie: 
dichte mist in de stad, 
zomerse temperaturen op 
Flatåstoppen, nachtvorst 
en regen. Mooi om te 
wandelen met Eleanor  
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