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Lieve familie en vrienden,
September verraste ons met een heerlijke nazomer en prachtig
noorderlicht waar we met volle teugen van hebben genoten. Op het
werk was het voor ons allebei een erg drukke maand. Verder hadden
we bezoek uit Nederland en zagen we een bijzondere circus
voorstelling. Je leest het weer in onze maandelijkse nieuwsbrief.
Liefs uit Noorwegen, Albert & Beatrix.

ESMAC
Bea maakte deel uit van de lokale organisatie
van ESMAC, een groot internationaal congres
dat we deze maand in Trondheim hadden. Dat
was weer een erg drukke tijd voor haar.
Druk bezig bij de registratie

ESMAC 2017 Local Organisation Committee
Lur concert bij de opening

Acro-rock tijdens het gala diner

Bea sluit het
congres af

Collega’s uit Duitsland op bezoek
Aansluitend op het congres had Bea de
week erop maar liefst 5 Duitse collega’s
op bezoek. Samen werkten ze aan een
nieuw artikel over het meten van
hersenactiviteit tijdens ‘serious gaming’.

Bea met Nina’s zoontje Aksel
Een van de dagen zijn we met zijn allen
naar Grønlia in Bymarka gelopen om
daar te eten. Prachtige wandeling 
Sprookjesachtige sfeer bij Leirsjøen

Daarna bij ons
whisky proeven

Een dolgelukkige
Tim zag eindelijk
het Noorderlicht

Bezoek uit Nederland
In diezelfde week waren ook Cheryl en Pieter bij ons
op bezoek. Ze reisden met de trein heen en weer
vanuit Nederland, een hele zit! Hier in Trondheim zijn
ze vooral mee geweest de natuur in, maar natuurlijk
hebben we ze ook wat (muziek) cultuur laten proeven.

Aankomst na 2-daagse treinreis
Op de top van Gjeitfjellet

Nachttrein naar Oslo

Noorderlicht
Precies toen Pieter &
Cheryl op bezoek waren,
was er erg veel
noorderlicht-activiteit.
Daarmee zijn zij onze
eerste gasten die dit
bijzondere verschijnsel
konden zien vanuit hun
slaapkamerraam!

Op Albert’s werk
Zelfs al is de fusie nu officieel afgerond
(of juist omdat?), is het nog niet rustig
op Albert’s werk. Veel vergaderingen,
opleiding voor nieuwe leidinggevenden,
de integratie met het ziekenhuis, en een
deel reizen maken dat zijn kalender er
beslist niet rustig uit ziet.

Veel reizen heeft ook zijn voordelen qua uitzicht 

”Faglig påfyll” van HR Norge

”Allmøte” met de rektor in Ålesund

Instituutleider-vergadering

En verder op Bea’s werk
Bea was deze maand een paar dagen in
Bergen, waar ze was uitgenodigd om bij
Impact Challenge een presentatie te geven
over gezond en actief ouder worden.
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Prachtig weer in Bergen 

En verder…
…hebben we deze maand een paar heerlijke
wandelingen gemaakt in prachtig herfstweer.

…zijn we naar een voorstelling geweest van
Cirkus Cirkôr, een moderne Zweedse circus
groep. Het thema van de voorstelling was
”Limits” en handelde zowel om acrobatiek
als de vluchtelingencrisis in Europa.
Een hele bijzondere ervaring!

…zijn we ook deze maand
weer een paar keer
heerlijk uit eten geweest.
Onder andere in een
nieuwe wijnbar in
Trondheim, ”Spontan”.
De eigenaren zijn jonge
maar erg deskundige
mensen die we kennen
van onze andere favoriete
restaurants.

