
Studietur i samarbejde med 
Danfoss Kolding, Danfoss Polen 
og EUC-Lillebælt.
fra 7-6-2021 til 16-7-2021



Nedpakning af maskiner i kolding.



Indkvartering på hotel Grodzisko.

Beskrivelse af hotellet:

Hotellet var fint i hverdagene, men fredag, lørdag og søndag 
hvor de holdt fester, var vi ikke så velkomne. To gange blev vi 
endda bedt om at blive på værelset, eller at tage ud. Og jeg 
kunne godt, have ønsket mig et lille køleskab og aircondition på 
værelset.



Indflytning af maskinpark i den tomme hal.



Opsætningen af maskiner har været meget rodet, da 
mange ting kom i forskellige kasser. Så det var søg og find. 
Nogle ting var opbevaret på et externt lager 16 km fra 
fabrikken, da lagerdelen ikke er bygget færdig endnu. Det 
har også været frustrerende, at de ville bruge deres eget 
it-system (og ikke det som vi kørte med i Kolding), da det 
ikke er helt kørt ind endnu.



Løftevogne fra Kolding 
i venteposition, skal 
godkendes af folk fra 
den polske regering.

Kreativ intermistisk
nedkøling af robotten til 
støbemaskine.



Temperaturkontrol hver 
dag på grund af Corona.

Fra Danmark til Polen i billeder.



Vejret i den periode jeg var i polen

Vi fik torden, og når skyerne trækker sig sammen til uvejr 
ser det vildt ud. Det var det vildeste tordenvejr jeg 
nogensinde har oplevet, og alle varsles via sms.



”Old Town” i Warszawa.

Turistattraktioner 
med gamle 
bygninger og 
brostensbelagte 
veje fra gammel 
tid.



Kulturpaladset er en gave til byen Warszawa fra 
det tidligere Sovjetunionen. Med sine 234 meter 
er det den højeste bygning i Polen. 

Warszawa har stadig sporvogne.



Små historier på toiletter, i indkøbscentre 
og kunstudsmykning på / i bygninger 



Mad i polen.

Kantinemad. 
Kartoffelmos er 
næsten på menuen 
hver dag.

Lun appel-pie på 
hotellet, når vi havde fri 
fra arbejde.



Denne tur til polen, var for at hjælpe Danfoss med at 
etablere afdelingen, hvor polske kollegaer skulle lære at 
betjene maskinerne og indrette arbejdspladserne.
Det har også været hårdt for maskinerne at blive flyttet, da 
strømforsyningen i Grodzisko kan være noget ustabil og 
varmen har også indflydelse på udstyret.   

Det har været tilfredsstillende at hjælpe med at bygge 
arbejdspladser op i Grodzisko, også selvom jeg mister mit 
eget nuværende arbejde. Men at jeg  gjorde noget godt for 
andre, har været en god følelse.

Det har også været udfordrende, at skulle bruge mit 
engelske og tyske. Jeg føler det har udviklet mit sprog og 
mig selv som menneske……
Så, en stort tak for denne udfordring til


