
 

Mail: info.greve2@hemingwayclub.dk  

Hjemmeside:  

hemingwayclub.dk/hcgreve-mandag 

Facebook gruppe: ---- 

Indbetaling / ture, arrangementer: 

konto nr. xxxx 

eller mobilepay: yyyy 

Vi mødes hver mandag !  

kl. 9:30 – 11:30 (Ofte) i Borgerhuset Greve. 
HCmandag  møde den 16/9 2019 

Dagen blev indledt med et meget spændende indlæg af Niels 

Adamsen, som har været udstationeret i Gadaffis Libyen for FLS for 

at levere Operations Maintenance til cementanlæggene i Al Burg. 

Vi fik et indblik i hvordan og hvilke udfordringer der er med 

vedligeholdelse af cementanlæg midt i ørkenen, ikke mindst 

størrelsen af anlægget og de reservedele der er nødvendige at have 

liggende ”on site”. På nær et par få Europæer, var det hovedsagelig 

Indisk arbejdskraft der havde med drift og vedligeholdelse at gøre.  

Vi fik ligeledes en indføring i hvordan en cementfabrik fungerer og 

hvor stort alting er, når der skal produceres 250kg cement i sekundet 

døgnets 24 timer. Understøttet af en række billeder fortalte Niels 

om de enkelte faser af produktionen fra det øjeblik hvor 

råmaterialet blev sprængt ud i den åbne mine, til det landede i 50 kg 

cementposer eller blev læsset på de hundreder af lastbiler der 

konstant ventede på at få lastet pulveret. Cementen blev ikke kun 

brugt i Libyen; men også eksporteret til andre nordafrikanske lande.   

Niels kunne fortælle hvordan alting i et nordafrikansk land er meget 

anderledes end hjemme i Danmark. Der er ufatteligt rodet og 

beskidt alle steder, gader og andre arealer bliver i vid udstrækning 

anvendt til at efterlade alle former for skrald. Som Niels udtrykte det 

”Der er en ulidelig stank overalt, undtagen i Basaren hvor der dufter 

af krydderier. Hjemme i ”campen” var der dog en helt anden orden 

og renlighed. Her boede Europæerne under fine forhold med egen 

lejlighed, stor fælles swimming pool, forskellige aktivitetsrum, 

herunder et motionsrum (som for øvrigt ikke så særlig nedslidt ud). 

Alt i alt et spændende og informativt foredrag  

Efter pausen havde Svend Erik et indlæg om, hvordan man handler 

og laver aftaler i Emiraterne. I flyet på vej til Abu Dhabi gik det op for 

Svend, at hele hans præsentation og oplæg ikke kunne bruges. Dels 

kunne han ikke møde forventningen om en 15% reduktion i pris og 

dels var han ikke forberedt på at en handel i dette område skal tage 

4 dage! Den første dag til frokost blev serveret Chablis hvidvin til 

maden. De efterfølgende dage var et stor skuespil der endte med at 

forhandleren blev meget fornærmet da han kun fik 4% i rabat. På vej 

til lufthavnen med privat chauffør bliver denne ringet op, hvorefter 

bilen vender rundt og kører tilbage mod byen. Det var Sheik Al Jaba 

som havde inviteret til frokost i sit gæstepalads på 1.000m2 og det 

kan man ikke sige nej tak til. Vi fik et indblik i hvor eventyrligt rige 

disse Arabere er. Eksempelvis er alle toiletter med inventar, ikke kun 

guldbelagt; men er lavet af massivt guld. Tak for et spændende 

indlæg. 

På næste møde kommer 

Claudius og fortæller hvordan 

man kan gøre fotografering og 

billeder mere spændende for 

familien. 

Vi holder efterårsferie i uge 42, 

mandag den 14 oktober.    

Næste møde : mandag den 23. sep. 

I Greve Borgehus 

Niels Adamsen 

Svend Erik Rye Jensen 
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