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Lieve familie en vrienden,
In november vierden we onze verjaardagen, viel de eerste echte
sneeuw (en de tweede), en was ons doorgaans zo vredig wijkje zowaar
even op het nationale nieuws. Verder was er veel muziek in ons leven
deze maand, en markeerden we de start van een nieuwe medische
faculteit vanaf komend jaar.

Liefs uit Noorwegen, Albert & Beatrix

Albert’s verjaardag
Dit jaar vierden we Albert’s verjaardag super uitgebreid
met een heerlijk 9++-gangen diner bij Teaterbistro Røst.

Op het werk
“Onze” faculteit verandert vanwege de fusie
per 1 januari van naam en heet dan “Fakultet
for medisin og helsevitenskap” (Faculteit voor
geneeskunde en gezondheidswetenschappen).
Dat werd op 10 en 11 december gemarkeerd
met een symposium waar 700 medewerkers
aan deelnamen. Uiteraard waren wij ook van
de partij. Eindelijk een symposium waar we
allebei heen konden 

Decaan Björn Gustafsson opent het symposium

Wie zijn we en wat kunnen we?
In minder dan een maand tijd werden bijna
2000 administratieve medewerkers herplaatst
in nieuwe functies. Tegelijkertijd werd er een
bezuiniging doorgevoerd van 10%. Een flinke
klus voor de HR-managers bij de universiteit!
Waarvoor doen we het eigenlijk?

Verjaardagsfeest Beatrix & Carmen
Ook Beatrix’ verjaardag werd dit jaar gevierd, samen
met haar nichtje Carmen in Nederland. Samen 66 jaar!

De meesterbakker aan het werk

Onverwacht bezoek
Met zijn allen aan Pieter’s erwtensoep,
op speciaal verzoek van Beatrix 

‘s Avonds kwamen nog een paar vrienden,
alles bij elkaar een erg geslaagde dag!

Musica è
We hadden deze maande meerdere
heel bijzondere concerten. Het begon
met TSO’s Sagas, die prachige muziek
uit de fantasie-wereld speelden.

Daarna hadden we een intiem concert
met ‘s werelds enige tuba-solist,
Øystein Baadsvik, met band. Een
geweldige belevenis!

We sloten de muziekmaand af met een
‘nachspiel’ van Trondheim solistene. Na
een regulier TSO concert wordt het
podium omgebouwd en komt er een
mini-concert, waarbij zowel musici als het
publiek op het podium zitten. Heel apart!

Van herfst naar winter
De eerste dagen van november hadden we nog
stralend herfstweer, en toen kwam pardoes een
lading sneeuw. Die weer weg regende. En een
nieuwe lading. Die ook weer weg regende. De
ski’s mogen dus nog even binnen blijven.

En verder...
... werd ons anders zo rustige wijkje op 23
november opgeschrikt door een busbrand.

Omdat het flink uit de hand had kunnen lopen, werd een deel
van de wijk ontruimd en haalden we zelfs het nationale nieuws.

… hebben we een nieuw speeltje:
een professioneel roeiapparaat
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