Logg, uke 2
Lørdag 04.03
På lørdag var vi på tur til
Schloss Neuschwanstein.
Vi startet i 9 tiden med å
kjøre fra Jufa. Da vi hadde
kommet frem til
parkeringsplassen og gått ut, kunne vi se slottet på avstand.
Deretter så måtte vi gå opp fjellet for å komme helt fram til
slottet. Vi fikk en guidet tur rundt på slottet og så alle de
forskjellige stilene som var
brukt til å lage rommene. Etter
rundturen så gikk vi litt lengere
opp i fjellet hvor det var en bru
over ett juv. Fra brua kunne vi se ned på slottet og langt
utover landskapet. Deretter gikk vi den til bilene og kjørte
tilbake til Jufa.

Søndag 04.03
Søndag var en rolig dag hvor alle bare slappet av og gjorde
det de ville. På søndagskvelden så var det bål brenning i
nærheten av Jufa som vi gikk og var med på. Det var ett stort
bål med en heks bunnet fast til en påle midt inni. Når de
skulle tenne bålet, så var det en liten parade med brannmenn
og et lite korps. Bålet brant lenge og vi dro tilbake før det var
ferdig å brenne.

Mandag 06.03
På mandag dro vi til de forskjellige avdelingene på LIBHERR, de fleste dro til ZVT
avdelingen som er ferdig montasje av maskinene. Der blir alle de mindre delene blir satt
samen til en større maskin, alle ledningene er ferdig kuttet og montert på hurtigkoblinger.
Siden dette er produksjonslokalene til LIEBHERR fikk vi ikke lov til å ta bilder.
På kvelden tokk vi bussen til en bowling arena, hvor vi møtte tyskerne vi hadde jobbet med i
forrige uke. Lagene ble delt opp litt tilfeldig mellom nordmenn og tyskere, hvor tyskerne vant.
De ble en tidlig kveld etter en lang dag.

Tirsdag 07.03
På tirsdagen ble vi delt opp i tre og dro
til forskjellige samarbeids skoler til
LIEBHERR, som en del av
internasjonalisering mellom Norge og
Tyskland. en av skolene var Maria Ward
skole som er et gymnasium for jenter. Vi
spurte hverandre spørsmål om hvordan
de var å bo i de forskjellige landene, og
hva vi syntes om Tyskland, et
gjengående emne var alkohol.
Etter skolebesøkene ble det en tidlig kveld på JUFA

Onsdag 08.03
På LIEBHERR jobbet vi på samme avdeling som resten av uka, alle jobber spredt ut på
forskjellige avdelinger med hver sin tyske partner. Det vi jobbet med er å montere eller lage
deler til store maskiner som lager, pusser eller sliper tannhjul. Jobber også med ferdigstilling
og klargjøring for frakt på disse maskinene.
Etter jobb fikk en av oss bli med på en skitur på et fjell der vi gikk opp til toppen med
telemarkski og feller. Fjellet var rundt 1600 meter over havet. Når vi kom på toppen tok vi av
fellene og kjørte ned igjen. Deretter for vi på en liten restaurant og spiste god mat.

Torsdag 09.03
På torsdag jobbet vi med akkurat det samme som på onsdag, montering, klargjøring for
sending, kobling og montering av deler til maskinene.
Etter jobb var vi bare på hotellet og slappet av resten av dagen og så film.

Fredag 10.03
På fredagen fortsatte vi med de forskjellige arbeidsoppgavene vi hadde fått på LIEBHERR.
Etter jobben slappet vi av på hotellet, og senere på kvelden dro vi ut på en italiensk restaurant
for å spise.

