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Lieve familie en vrienden,

Maart begon zoals we dat inmiddels zo gewend
zijn: volle dagen op het werk overdag, en ‘s
avonds en de weekenden genieten van wat het
leven te bieden heeft. Dat sloeg volledig om in de
tweede week: kantoren en scholen dicht, alle
sociale en culturele activiteiten afgelast, en een
toenemende stilte en verlatenheid op straat.
Van het ene op het andere moment waren we
24/7 samen thuis en kwamen alleen de wijk uit
om boodschappen te doen. Werken werd volledig
digitaal en praatjes met de buren keurig op
afstand. Snel kwamen er nieuwe initiatieven:
digitale koor-repetities, digitaal wijnproeven, en
steeds meer restaurants met afhaal- en bezorg
menu's. Het leven gaat door, ook in tijden van
Corona. Ook dit gaat over.

Liefs uit Noorwegen, Albert & Beatrix.
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Heerlijk langlaufen
Ondanks het wisselvallige weer deze maand
was er vaak 1 dag per weekend met perfecte
sneeuwcondities. Op die dagen waren we dan
ook op de lange latten buiten aan het spelen.

Heerlijk langlaufen dwars door Bymarka

Albert’s werk
De gemeente Stjørdal, waar Albert deel is van
het managementteam, voerde op 5 maart
maatregelen in om de verspreiding van het
Covid19-virus af te remmen. Contact met
groepen mensen werd afgeraden en in
verzorgingstehuizen waren bezoekers niet meer
welkom. Op 11 maart werd besloten dat in
Stjørdal, als een van de eerste gemeentes in
Noorwegen, alle scholen dicht zouden gaan.
Ook het “kulturhus” ging voor onbestemde tijd
dicht.

Vanaf 12 maart heeft Albert dus thuis zijn
kantoor, maar dat betekent niet dat het
rustig was! Er is heel wat (digitaal) vergaderd
om te zorgen dat alle gemeentelijk diensten
kunnen blijven functioneren!

De luchthaven Værnes ligt binnen de
gemeentegrens, en daarmee heeft de gemeente
Stjørdal ook de verantwoording voor een groot
deel van het crisismanagement daar. Voorzichtig
gezegd een leerzame ervaring!

Wandelen
Het ski- en niet-ski weer wisselden elkaar
voortdurend af deze maand, zodat we
ook een paar mooie wandelingen konden
maken in prachtig weer.

Omdat je nooit te oud bent om
lekker in de sneeuw te spelen

Een lokale bever is ook
lekker bezig geweest 

Bea’s werk
Pal voordat vliegreizen opeens niet meer
mogelijk waren, had Bea nog een seminar
georganiseerd met twee goede gastsprekers.

Goede vriend en collega uit
Bergen, Rolf Moe-Nilsen

Jonny Hisdal uit Oslo met
een geweldig verhaal
over de triathlon.

Hoera, we krijgen een nieuw gebouw
En toen, van de ene op de andere
dag, moest werken opeens volledig
vanuit huis, en grotendeels digitaal.

Leven vanuit huis
Hoewel we vanaf 12 maart aan huis
gebonden zijn, kwamen er al snel
allerlei creatieve initiatieven om het
leven toch zo normaal mogelijk te
laten verlopen – en voor een beetje
variatie en vertier te zorgen.

De eersten die online van zich lieten horen
waren onze twee favoriete restaurants.
Spontan Vinbar had binnen een week hun
wekelijkse wijnproeverij omgegooid naar een
digitale gebeurtenis, wat verrassend leuk
bleek te zijn. En lekker, natuurlijk 

We konden zelfs meekijken in de
keuken waar Fredrik bijpassende
gerechten klaar maakte 
Gunnhild, de onovertroffen
dirigent van Bea’s koor, kreeg
het voor elkaar om digitaal te
blijven zingen met zijn allen 

Ook To rom og kjøkken
was het werkeloos thuis
zitten snel beu en werd in
no time een take-way 

En verder...
... zijn we bezig geweest om de tuin weer
wat op te ruimen na alle werkzaamheden
aan de oprit van de afgelopen maanden ...

... konden we tussen het sneeuwschuiven door al een paar keer op ons nieuwe terras zitten ...

