Maandelijkse nieuwsbrief vanaf Flatåstoppen

Lieve familie en vrienden,

Oktober bracht ons het laatste warme weer en
dus prachtige herfstkleuren, waar we in de
weekenden heerlijk van hebben genoten.
Samen met onze vrienden Ingrid & Menno
waren we in Røros voor een Chaîne weekend,
en genoten we van een culinaire avond
‘Klampen i bånn’ met Klempe & Dons.
Thuis hebben we de opslagruimte verbouwd
zodat er plaats kwam om sommige van onze
buitenplanten binnen te laten overwinteren.
Geniet weer van onze nieuwsbrief!
Liefs uit Noorwegen,
Albert & Beatrix.

10-2020

ALBEA NEWS

158

Werken in de tuin
Het mooie herfstweer in oktober zorgde er voor
dat de planten lang in bloei stonden en we zelfs af
en toe nog buiten konden zitten. Uiteraard moest
er ook het nodige onderhoud gepleegd worden.

Røros weekend
Met de Chaîne zijn we deze maand een weekend
naar Røros geweest, met Ingrid en Menno als onze
gasten. Dat was bijna drie dagen lang genieten van
goed eten, goed drinken, goed gezelschap, en
natuurlijk van het historische Røros zelf.

Røros is een oud mijnstadje
waar nog veel van vroeger
bewaard is gebleven, zoals de
oude houten huisjes, het
prachtige stenen kerkje, en
veel van de mijnen zelf. Het
staat dan ook terecht op de
Werelderfgoedlijst van
Unesco. Op vrijdag kregen we
een rondleiding door het
stadje, gevolgd door diner in
een rendier ‘koia’. Erg leuk!

De rondleiding door de Olavsmijn was
indrukwekkend en gaf een goed beeld van
het harde bestaan van de mijnwerkers
Zaterdag was goed gevuld met
eerst een lunch en daarna een
uitgebreide rondleiding door de
Olavsmijn. Indrukwekkend om te
zien hoe en onder welke
omstandigheden hier door de
eeuwen heen kopererts wed
gewonnen. ‘s Avond hadden we
een heerlijke feestmaaltijd in
hotel Røros, waar de club vierde
dat Albert Noor mag worden 

De mijnen liggen in een prachtige maar barse omgeving

Buiten genieten
Ook deze maand hebben we een aantal
heerlijke wandelingen gemaakt in Bymarka,
het natuurgebied dat direct achter ons huis
ligt. We genoten van de relatief warme
temperaturen en de prachtige herfstkleuren.

Klempe & Dons
Samen met Ingrid & Menno mochten we ook
deze maand weer een keer mee genieten met
de culinaire hoogstandjes van kok Klempe en
bartender Dons. Tien creatieve gerechten met
even creatieve drankjes waar geen bier of wijn
aan te pas kwam. Fantastisch!

Dit drankje
kwam als ice
poppsicle 

De heren zelf openen de avond

Dirty taco

Het toetje
kwam
letterlijk uit
de lucht
vallen 

Werk
Albert was in oktober weer voornamelijk op het
gemeentehuis in Stjørdal aan het werk. De
regionale hulpdiensten presenteerden deze maand
hun nieuwste drone, en de gemeentelijke ITafdeling (die onder Albert’s verantwoordelijkheid
valt) kreeg de “Fyrlyktpris 2020”. Dat is een
nationale prijs voor baanbrekende IT-innovatie 

Deze maand leverde een van
Bea’s PhD studenten, Phillipp
Anders, zijn proefschrift in.
Beatrix werkt nog steeds vanuit huis, maar
sommige gesprekken kunnen met zulk mooi
weer uitstekend buiten gevoerd worden.

En verder...
... hebben we deze maand de bergruimte in de kelder
aangepast, zodat de planten daar kunnen overwinteren.
Dat was gelijk een mooie aanleiding om de wijnkast te
reorganiseren en er een gordijn voor te hangen 

... heeft Albert bericht gekregen
dat zijn aanvraag om Noors
staatsburgerschap ingewilligd is.
Dit werd uiteraard naar behoren
gemarkeerd door zijn collega’s
op het gemeentehuis 

... bezochten we een
fantastisch concert van Leif
Ove Andsnes, een van ‘s
werelds beste klassieke
pianisten, samen met TSO

