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Lieve familie en vrienden,
In maart hadden we eindelijk de perfecte condities om te langlaufen:
veel sneeuw en veel zon. Dat betekent dus dat we er veel op uit
trokken in de weekenden.
Verder hadden we een weekje logees uit Trondheim en viel er culinair
ook weer erg veel te genieten, zowel thuis als uit.
Liefs uit Noorwegen, Albert & Beatrix.

Langlaufen
De condities voor langlaufen waren
deze maand perfect! Niet raar dus dat
we een flink aantal tochten op onze
ski’s hebben gemaak in Bymarka, onze
achtertuin 

Nog meer langlaufen

Prof techniek!

Tijd voor pauze in het zonnetje 

Verhuis perikelen
Onze vrienden Menno & Ingrid verhuisden deze
maand naar een apartement midden in de stad
aan de rivier. Terwijl hun nieuwe apartement
compleet werd gerenoveerd hebben ze een
weekje bij ons gelogeerd. En toen ze er in
konden hebben wij hen een paar daagjes
geholpen met sleutelen, poetsen en uitpakken.

Weekend Oppdal
Onze paasvakantie begon supergoed
met een culinair weekend van de
Chaîne des Rôtisseurs in Oppdal.

Vrijdagavond verraste l’Ordre Mondial ons met mooie
bubbels en erg goede cognac bij Smak & Behag. Zaterdag
overdag gingen we de piste op, en ‘s avonds hadden we
het Diner Amical in het Skiferhotel.

Privé verzameling in een hut 
Dagje slalom skiën met Arnfinn

Op het werk
De fusie tussen NTNU en de hogescholen begint nu
duidelijk werk op te leveren voor Albert. Vier
faculteiten die in het vakveld gezondheidszorg werken
moeten worden samengevoegd tot één nieuwe
faculteit. Er wordt druk gewerkt aan een nieuwe
instituutstructuur en het opbouwen van een nieuwe
administratie. In dat kader bracht Albert deze maand
samen met collega’s van alle vier de fusiepartners een
bezoek aan Gjøvik en Ålesund.

NTNU Gjøvik
Zowel Gjøvik als Ålesund hebben een
grote opleiding voor verpleegkundigen.
In Gjøvik hebben ze bovendien de
landelijke opleiding voor ambulancemedewerkers met een prachtig
simulatiecentrum. Leuk voor Albert 

Fraai uitzicht vanaf campus NTNU Ålesund

De lente nadert (?)
Hoewel er eind maart nog
steeds veel sneeuw ligt,
zorgen de hoge temperaturen
en de zon ervoor dat het
razendsnel verdwijnt.
En soms worden we ‘s morgens
wakker en heeft de wereld
weer een nieuw laagje
poedersuiker gekregen. Zo zal
het nog wel even doorgaan 

Van dit op 12 maart …

… naar dit op 27 maart

Foto onderschrift

Bea bevrijdt een platgesneeuwde
struik van zijn zware sneeuwlaag

En verder...
... was Bea’s paspoort bijna verlopen,
dus die moest een dagje op en neer
naar Oslo om bij de ambassade een
nieuwe aan te vragen. Een heel gedoe.

Ook in Oslo verliest de winter terrein aan de lente

Bezoek!
Zelfs op het
terras achter 

... hadden we deze maand maar liefst 3 concerten
van TSO. Bruckner’s 8ste symfonie, het pianoconcert
van Schumann, de 7de symfonie van Tsjaikovski, en
het prachtige Missa Solemnis van Beethoven. En
uitleg van TSO’s Peter wat het verschil is tussen de
oude en nieuwe hoorns, en wat hun rechterhand
nu eigenlijk doet in het uiteinde van de hoorn 

