
Maandelijkse nieuwsbrief  
vanaf Flatåstoppen 

Lieve familie en vrienden, 
 

Maart was dit jaar een echte wintermaand, waarin we al langlaufend 
volop konden genieten van de natuur vlak bij ons huis. Soms kwam  

de natuur zelfs op vier voeten naar ons huis toe .  
Verder was er zoals gebruikelijk ook tijd voor cultuur deze maand. 

In deze nieuwsbrief vind je weer een overzicht van onze activiteiten. 
 
 
 

Liefs uit Noorwegen, Albert & Beatrix. 

115 
Maart 2017 



Winter in Noorwegen 
Er viel begin maart een flinke berg sneeuw, 
dus we konden heerlijk buiten spelen in 
Bymarka, onze eigen “achtertuin”  

Dit uitzicht vanuit de woonkamer gaat nooit vervelen! 



Dierenleven op Flatåstoppen 
Ook deze maand kwamen er regelmatig 
hertjes bij ons huis kijken, op zoek naar 
eten. We kunnen er geen genoeg van 
krijgen  We hebben inmiddels zeker 5 
verschillende hertjes die we herkennen. 

”Ik zie jullie heus wel hoor, 
daar binnen” 

”Misschien vind ik op het terras wel iets te eten” 
”Hier ligt in ieder geval genoeg!” 



Werk bij NTNU 
Op het werk blijft het onveranderd druk, dus 
we vervelen ons zeker niet. Naast al het 
“gewone” werk, was er deze maand ook een 
aantal bijzondere activiteiten bij NTNU. 

Verjaardagslunch bij de HR-afdeling 

Bea’s stipendiat kreeg haar “doktorgrad” 
uitgereikt tijdens de jaarlijkse ceremonie in 
het hoofdgebouw van de universiteit. Altijd 
een bijzondere gelegenheid, die gepaard gaat 
met veel traditie, de rektor en de dekanen in 
toga, toespraken en muzikale omlijsting. 

”Stillingsseminar” met de fakulteitsleiding 
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Muzikaal genieten 
Maart werd ook gekenmerkt door veel muziek.  
Bea’s koor deed mee aan het jaarlijkse ‘Sjetnetreff’, 
een samenkomst van meerdere koren uit de 
omgeving voor een avond vol muziek. 

Verder hadden we maar liefst drie concerten met 
TSO: een Franse avond; de première van de opera 
Otello (en het premièrefeest erna, leuke ervaring); 
en de prachtige z/w stomme film Blancanieves uit 
2012, met live muziek gespeeld door TSO. 
Indrukwekkend mooie film, en een echte 
aanrader voor wie hem nog niet gezien heeft! 



Culinair genieten 
Deze maand hadden we maar liefst twee heel 
bijzondere diners: een Chaîne Diner Amical bij 
Nordøst, en een diner bij To rom og kjøkken in het 
kader van het internationale Goût de France. Dat 
was twee keer heerlijk genieten  

5 keer kabeljauw, 5 keer heel anders 
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