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Lieve familie en vrienden,

November was een maand propvol muziek, culinair genieten, bezoek, 
een reisje naar Nederland voor Bea, en natuurlijk onze verjaardagen. 

Ook hadden we weer even prachtig herfstweer voor de winter 
definitief toesloeg met een halve meter sneeuw. Voordeel van het 

laatste is dat onze viervoetige vrienden weer regelmatig langs komen.

Geniet weer van onze maandelijkse nieuwsbrief!

Liefs uit Noorwegen, Albert & Beatrix.



In het lang voor het Grand Diner

Toerist in eigen stad
Albert’s verjaardag vierden we met een 
weekend genieten in ‘s werelds meest 
noordelijke 5-sterren hotel, Britannia. 

Muzikale omlijsting van ‘Edith Piaf’

Twee keer een heerlijk 4-gangen ontbijt

Wellington bief

Zaterdagmiddag relaxen in de spa en daarna 
de stad in met onze vrienden Christian en 
Kirsten voor een diner en dubbelconcert.



Werk Bea
Bea was met verschillende Noorse, 
Nederlandse en internationale collega’s 
een dagje op Schiphol om samen aan 
een nieuwe EU-aanvraag te werken.

Superteam med Mara, Pernille en Jorunn

Ook kwamen er deze maand 
verschillende internationale 
collega’s langere tijd op 
bezoek: Lis (UK), Sabato
(Italië) en Linda Månsson
(Zweden). Altijd een goede 
reden voor een feestje 



Bea’s koor 40 jaar
Bea's koor ØNK bestaat dit jaar 40 jaar, en dat 
vierden we o.a. met twee jubileumconcerten. 
Bea zong solo in maar liefst 3 liedjes, waaronder 
de hoge stem van Freddy Mercury in 'Under 
Pressure'. We zijn benieuwd naar de video 

Prachtige feesttaart van Laurie

Het indrukwekkende ‘Famine song’

‘Nasjonalkor’, onze
heerlijke parodie op
Noors chauvinisme



Een kijkje in de keuken

Verjaardagsfeest op hoog culinair niveau
Bea’s verjaardag vierden we dit jaar bij Fagn, een 
van de twee Michelin-restaurants in Trondheim. 
Een geweldige ervaring, zowel wat betreft de 
smaak als hoe het eten gepresenteerd werd.



Nederlands bezoek
Eind november hadden we bezoek van Ruud en San, 
die een lang weekend bij Menno & Ingrid waren. We 
hebben eerst een heerlijke wandeling gemaakt door 
het winterse landschap van Bymarka. Daarna was het

«Chefs at work»

Genieten van het winterweer

tijd om de keuken in 
te duiken en onze 
gezamenlijke lams-
zadels klaar te maken. 
Bere-gezellig en 
fantastisch lekker 

Prachtige plaatjes
schieten onderweg



Bea in Nederland
Na haar vergadering op Schiphol deed Bea 
een rondje Nederland met bezoekjes aan 
Carla & Gerben in Soest, Mark in Utrecht, 
en haar zus Monique en familie in Nijverdal.

De Regge omkranst door herfstkleuren

Met haar zusje was ze een gezellig dagje shoppen 
in Deventer, en samen met jongste dochter Sylvie 
maakten ze een heerlijke fietstocht langs de Regge.

Hanzestad Deventer aan de IJssel



En verder...
... werd onze vriend Christian 75, wat 
groots gevierd werd in de Harmonie ...

... tekst ...

... breekt ons favoriete seizoen weer aan 
met mooie wandelingen en leuk bezoek ...

... waren we ook weer eens bij To rom og 
kjøkken, met muzikale omlijsting van TSO ...


