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Lieve familie en vrienden,
In april hadden we ons huis beter kunnen verhuren, zoveel waren we
weg. Bea was voor haar nieuwe EU-project in Brussel en Newcastle,
en samen waren we in Malmö, Oppdal en Rindalen. Verder hadden we
een paar leuke diners in de stad, en kreeg Bea dankzij haar
enthousiasme twee gratis kaartjes voor het Nidaros Blues Festival.
Veel lees- en kijkplezier 
Liefs uit Noorwegen, Albert & Beatrix.

IMI Communications Event, Brussel
Samen met collega’s Mara en Karoline
was Bea twee dagen in Brussel om
alles te leren over IMI communicatie.

Pierre Meulien, Executive Director IMI

In het land van de chocolade 

Met zijn allen, plus Newcastle-collega
Karen, in de taxi naar het vliegveld

Malmö, Zweden
Na een hele dag terug op het werk vertrok Bea
weer, dit keer naar Malmö voor een RHIN
vergadering. Gelukkig kwam Albert haar een
dag later achterna . We hadden een heerlijk
zonnig weekend in het appartement van onze
vrienden Aage en Suzanne, en toerden met
Aage door Skåne, het zuidelijkste deel van
Zweden.

Op bezoek bij Aage en Suzanne
Malmø’s Turning Torso

Het voormalige havengebied van Malmø

Ales Stenar: het Stonehenge van Zweden

Mobilise-D kick-off, Newcastle
Bea was een weekje in Engeland voor
de kick-off van Mobilise-D, het nieuwe
EU-project. Het waren heftige dagen,
maar wel erg geslaagd.

Newcastle upon Tyne
Onze onovertroffen coordinator Lynn

De Noorse delegatie

Het management team van Mobilise-D

De hele club

World Chaîne Day, Oppdal
Het weekend voor Pasen waren we in
Oppdal voor The World Chaîne Day,
wat uiteraard in stijl werd gevierd 

Perfect lenteweer in Oppdal

Hyttetur, Rindalen
De paasdagen brachten we door in de
geleende hut van vrienden in Resdalen. Het
was prachtig weer en redelijk goede sneeuw,
dus volop genieten van het buiten spelen 

Diner Amical, Royal Garden
De Chaîne des Rotisseurs organiseerde deze
maand ook een Diner Amical in hotel Royal
Garden. Dat kunnen we beschrijven met één
woord: genieten!

Super-magnum flessen

Niets dan lof voor de witte en zwarte brigade!

Nidaros Blues festival, Royal Garden
Tijdens het Diner Amical werden er twee vrijkaarten
verloot voor het Nidaros Blues Festival. Beatrix
reageerde zo snel en enthousiast dat ze prompt beide
kaartjes kreeg . We hadden een geweldige avond!

Andy Fairweather Low
Booker T. Jones – en junior 

De grote verrassing: Toby Lee, 14 jaar en
wereldpremière met zijn eigen band!

JJ Thames: wat een stem – en personality!

Werk Albert
Albert is elke maand aanwezig bij de
vergadering van de fractievoorzitters en van
het gemeentebestuur. Bij de laatste is er
altijd een opvoering van de “cultuurschool”.
Dit keer was dat vioolspel van jong en ouder.
Erg leuk om te zien 

Deze maand werd er ook een start
gemaakt met een risico analyse voor de
gemeente in relatie tot het vliegveld en
de militaire basis. Een startbijeenkomst
met een hoog gehalte aan generaals,
hoge politie-cheffen en vertegenwoordigers van de gemeente.

Verder werd na meerdere jaren van voorbereiding
het responscentrum voor gezondheidszorg
feestelijk geopend. Een innovatief project waar nu
5 gemeentes samenwerken voor het ontvangen
van meldingen om behoefte aan hulp bij mensen
thuis, bijvoorbeeld omdat ze gevallen zijn. De
intentie is dat we dit vanuit Stjørdal ook gaan
verzorgen voor zo’n 20 andere gemeentes.

En verder...
... zijn we deze maand gezellig Italiaans
wezen eten met Menno & Ingrid in het
kader van Menno’s vertrek naar Japan.

... waren we bij een geweldige uitvoering van de
Carmina Burana, gespeeld door TSO samen met
een koor bestaande uit 300 personen.

... was het deze maand opeens hoog zomer, en
dat terwijl er nog steeds sneeuw lag.
... hebben onze vaste bezoekers flink
gezinsuitbreiding gekregen.

