Maandelijkse nieuwsbrief vanaf Flatåstoppen

Lieve familie en vrienden,
September was een maand met prachtig
zomerweer, terwijl tegelijkertijd de overgang
naar de herfst goed te zien was aan de
verandering van kleuren in de natuur.
We probeerden zoveel mogelijk buiten te
genieten van het mooie weer, maar hadden
(naast ons werk) uiteraard ook een aantal
culinaire en culturele activiteiten waar we
volop van genoten.
In deze nieuwsbrief vinden jullie een impressie
van onze activiteiten deze maand 
Liefs uit Noorwegen,
Albert & Beatrix.
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Chaîne avond Royal Garden
In regie van de Chaîne des Rotisseurs hadden we een
“Diner Amical” in Radisson Blue Hotel Royal Garden.
Een heerlijke avond met fantastisch goed eten, mooie
bijpassende wijnen en goed gezelschap 

De gastheer deze avond is er van
overtuigd dat “size matters”, en had
daarom een flink aantal magnum
flessen uit de kelder gehaald 

“Ut på tur, aldri sur”
In september hadden we heerlijk nazomerweer.
We trokken er daarom verschillende keren op
uit in Bymarka, een 80 km2 groot natuurgebied
dat direct aan onze tuin grenst.

Het jachtseizoen is duidelijk begonnen

Chaîne avond Fagn
Trondheim wordt meer en meer zichtbaar op de
culinaire kaart, en daar genieten we met volle
teugen van. Deze maand hadden we ook een
Diner Amical met de Chaîne des Rotisseurs in een
van de Michelin-restaurants in de stad: “Fagn”.

Interessant gebruik
van “lokale
produkten” 
Een kijkje in de keuken

Kamfest
Tijdens het jaarlijkse kamermuziekfestival was
er een avond met optredens in “Credo”, een
van de andere Michelin-restaurants in de stad.
Uiteraard waren we van de partij 
Een heerlijke combinatie van mooie muziek,
lekker eten, goede wijn, en goed gezelschap!

Lars Sitter met trommels

“Gammelgrass”

Gitarist Sean Shibe & tenor Mark Padmore
Lars Sitter & Henriette Øfstedal Kolset
Ballon als muziekinstrument?

In de keuken wordt onverstoorbaar
doorgewerkt aan het 22-gangen menu

Werk aan de tuin
Na het bomen kappen vorige maand lag er nog aardig
wat hout dat klein gehakt moest worden. Samen met
mos en bladeren ruimen een leuk klusje tijdens de
mooie nazomerdagen 

Resultaat na het kappen

De eerste hertjes dit najaar

Herfst of zomer?
Terwijl we nog steeds konden genieten van zomerse
temperaturen, was het aan de kleuren in de natuur
duidelijk te zien dat de herfst in aantocht is.

Genieten van het nieuwe terras

En verder …
… heeft Beatrix een koorweekend
gehad om het nieuwe repertoire
in te oefenen. Terwijl de ene
stemgroep oefent, wordt er door
anderen vlijtig gebreid. Uiteraard
met genoeg afstand tussen alle
deelnemers in het kader van
besmettingspreventie 

… werd het zangweekend afgesloten
met een gezellige avond met Menno
& Ingrid bij ons thuis. Op het menu
stond hert, geschoten door onze
buurman, en thuisgemaakt ijs.

… waren we aanwezig bij de seizoenopening van het Trondheim Symfonie
Orkest. Een vreemde ervaring om
vanwege de Corona-restricties met zo
weinig mensen in een zo grote zaal te
zitten, maar heerlijk om weer eens
naar een concert te kunnen!

… werkte Beatrix deze
maand voor het eerst sinds
begin maart een dagje op
haar kantoor op de
universiteit. Omdat dat op
het ziekenhuisterrein is
gelden er nog steeds strikte
maatregelen om
besmetting tegen te gaan.

