
Maandelijkse nieuwsbrief 
vanaf Flatåstoppen

Lieve familie en vrienden,

Oktober bracht ook dit jaar de overgang van een mooie nazomer naar 
de eerste vorst en sneeuw. In de weekenden zijn we veel toerist in 
eigen stad en streek geweest, en uiteraard viel er ook cultureel en 

culinair weer veel te genieten deze maand.
Veel plezier bij het bekijken van onze nieuwsbrief 

Liefs uit Noorwegen, Albert & Beatrix.
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Weekend in Røros
Begin oktober hadden we een heerlijk ontspannen 
weekend in Røros, een bergplaatsje ca. 2,5 uur 
rijden van Trondheim. We hebben genoten van de 
natuur, de spa in het hotel, en heerlijk eten 

Uitzicht vanuit onze hotelkamer

Pas op: overstekende rendieren! Herfst en winter tegelijkertijd



Bezoek op Bea’s werk
Via via kwam Tessa, een Nederlandse student 
in bewegingswetenschappen, op bezoek bij ons 
en NTNU. We hebben haar lekker veel kunnen 
laten zien 

Grønlia

Hoog bezoek uit Oslo: de complete top van het 
Instituut voor Volksgezondheid. Ze waren erg 
onder de indruk van onze Games for Health.



Weekend in Stjørdal
De gemeente Stjørdal nam afscheid van het 
vorige gemeentebestuur met een diner. 
Management en partners waren ook 
uitgenodigd, dus dat was een mooie aanleiding 
om er een weekend van te maken en de 
omgeving daar eens beter te verkennen 

Management, partners en burgemeester

Het doel van onze wandeling: Storskarven

IJzig koud op 1200m hoogte!

Uitzicht over het fjord vanuit onze hotelsuite

Een heerlijke wandeling



Herfstsferen
Herfst en zon zorgen voor mooie kleuren. 
Dan kunnen we het natuurlijk niet laten 
om daar foto´s van te nemen  



En verder...
... hadden we deze maand verschillende 
keren een winemakers dinner en andere 
leuke wijnproeverijen ...

Foto onderschrift

... hadden we verschillende interessante 
concerten met TSO ...

… had Beatrix een heel oefenweekend met 
haar koor voor de uitvoering in november ...

Klassieke filmmuziekOperettefestival


