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FOREN I NqS-NYT
KONKURRENCE

FILMFORE~TILLING

om et

PAP

Det er lykkedes Personaleforeningen at erhverve et Antal Billetter til
en af Dansk-Hollandsk Forening arrangeret Forestilling i
GRAND Teatret
Søndag d. 4. April Kl. 13.
Filmen er en hollandsk Hvalfangerfilm og spiller i 2 Timer. Billetprisen er Kr. 1.- og Medlemmerne
kan til denne Forestilling medtage
den nærmeste Familie.
Billetter kan fra Fredag d. 19.
Marts faas ved Henvendelse til Frk.
Gilling, POPE, Lolwl 412.

Emblem

Foreningen udskriver herved J'Konkurrence for Medlemmerne
et Emblem eller Bomærke over Ordet PAP.
Der udsættes 2 Præmier:

1. Præmie Kr. 50.00
2.
"
Kr. 25.00
Emblemet eller Bomærket skal f.
Eks. bruges paa Sportsfolkenes Trøjer, paa Brevpapir, Meddelelser,
Bla-

det o. 1.

Ang.

Forslag indleveres til Formanden
inden 15. April cl. A.

*

JULETRÆSFEST

*

Indenfor Bestyrelsen
har en Juletræsfest været paa Tale. Da en saadan Fest jo hovedsagelig er for Børn,
ser vi gerne, at Medlemmer
med
Børn giver os Oplysning om, hvor
mange Børn vi kan regne med. N aturligvis vil Medlemmer uden Børn
ogsaa kunne deltage, men vi mener
kun, Arrangementet har sin Berettigelse, hvis der er tilstrækkelig Tilslutning af Medlemmer med Børn.
Svar paa ovenstaaende bedes omgaaende sendt til Formanden. Lad
os nu se, om det denne Gang skulde
være muligt at faa Medlemmerne til
at svare af sig selv - det skulde jo
ikke være nødvendigt, at Bestyrelsen
stadig skal være Bydreng - vel!

"_Fijf'err- ReVUe1~"
1948
Foreningen har købt ForestilliIgen den 13. Maj 1948 Kl. 19.00. Det
er en ny Revue, som først [aar Premiere i Begyndelsen af Maj.
Her er en Lejlighed til at tage Konen eller Kæresten med - men der
skal handles hurtigt - der er nemlig
kun ca. 400 Pladser, og de som
kommer først, [aar selvfølgelig de
bedste Pladser.
Nærmere om Salg af Billetter følger i næste Nummer.
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ASAS:

IS. Marts 1947 Aase Winther, Assistent,
D.B.
12. Marts 1948 Svend Madsen, II'Iedhjælper, Lageret.
PHILIPS:

Fratrædelser:

1. Marts 1948 Grethe Pelck, Personalekontoret.
4. Marts 1948 Lizzie Birkemose, KOlTesp onrlancen.

31. Marts
IS. Marts

1948 Søren Andersen, Service.
1948 Jonna Mortensen, H.B.

ASAS:
Norma

15. Marts 1948 Kaj Vilh.

Waldorf

Pedersen,

ASAS

Bel ysm ont.

31. Marts
Reklame.

1948 Knud Hartvig

Bendixen,

Overflytninger:
5. Marts 1948 Henning Thor hjøruscn,
PHILIPS D.B. til ASAS D.B.

Anders

Crønbjerg

Ellen-Margrethe

PHIUCiRAN

Jensen

Erik Rehofl lik ikke den store Gevinst
ved Vinterlesten, men desuagtet har han
den 28. Februar hentet sig en Brud i
Aarhus. Vi gratulerer.
1f

Jytte Haarløv
PHILIPS:

Jørgen

Børge Petersen har rystet Kontorstøvet
al Vatskuldrene lor at overtage Ole Liitzens Job som Repræsentant
i København.

Bisgaard

*

Ansættelser:

Rigmor Povelsen har efter lang Tids
Sygdom genoptaget
sit Arbejde i Korrespondancen.
Hun har været savnet,
og alle hendes Venner glæder sig over,
at hun igen i fuldt Maal er i Stand til at
begynde paa en Irisk.

9·

Febr. 1948 Norma Waldorf, Assi'--'ten t, H.B.
17. Febr. 1948 Lizzie Bi rkem ose, Assistent, Korrespondance.
1. Marts 1948 Anders Gl'ønbjerg, Civilingeniør, Lampeafd.
1. Marts 1948 Ellen-Ma rgrethe Jensell,
Assistent, Lampeafd.
2. Marts 1948 Børge Olsen, Assistent,
Service Bogh.
1. April 1948 Jytte Haarløv, Assistent,
Reklameafd.
1. April 1948 Jørgen Bisgaard, Civilingeniør, Radio r.
1. April 1948 Rita Andersen, Assistent,
L.K.

l
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Birthe Nielsen, ASAS, har aabenbart
sal sig lor, at hun vil i PAP-Æsken hver
Gang. Det var altsaa
ikke bare lor
Ærens Skyld, at hun salte sig paa Badminton-Sølvtøjet. Lørdag den 13. Marts
er hun indlraadt
i den hellige Ægtestand. Ak ja, sit transit gloria nielsen!!
Vi gratulerer.
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klub inden for Firmaet for Skønlitteratur?
Det er selvfølgelig ikke Meningen
at oprette et stort Bibliotek, der baade kræver Tid og Penge, men man
kan maaske tage Spørgsmaalet
om
en Ordning op med en eller anden
stor Boghandler nu i Foraaret og faa
det organiseret i Sommerens Løb,
saaledes at en PHILIPSBogklub er en
Realitet, n aar Efteraaret kommer.
Vi er sikre paa, at man med det store
Antal Medlemmer, der kan blive Tale
om, uden Tvivl vil kunne opnaas særdeles favorable Betingelser.
Hvad siger de respektive Bestyrelser?
-I.i.

.,j~:".!

BIBLIOTEK
I Tidens Løb har Fabriken anskaffet sig et anseligt Antal Bøger omhandlende saa at sige alle Spørgsmaal
inden for Teknik, Organisation,
Rationalisering osv. osv.
Imidlertid har det hidtil været saaledes, at disse Bøger i det store og
hele blev tilbageholdt i den Afdeling,
der rekvirerede
dem, og der er jo
desværre den Hage ved denne Fremgangsmaade, at en hel Del af disse
Bøger, som kan have Interesse ogsaa
for andre ansatte, enten i det daglige Arbejde eller blot af videbegærlighed, forbeholdes en mindre Kreds.
Paa vor Forespørgsel
oplyser Direktør Pedersen, at man har til Hensigt at oprette et Bibilotek omfattende alle Værker eller Bøger, som
Fabriken efterhaanden
har erhvervet, dog saaledes, at Bøger, der anvendes i en bestemt Afdeling i det
daglige Arbejde,
faar deres Plads
der. Saasnart Ordningen er gennemført, vil der blive udsendt en Bogliste
til Funktionærernes
Underretning.
Mens vi nu taler om Bøger, er der
maaske et andet Spørgsmaal,
som
uden Tvivl har Interesse for en stor
Kreds af Ansatte, baade i de kommercielle Afdelinger og paa Fabriken. Det er jo en Kendsgerning, at
mange af os er Medlem af en Læsekreds eller en Bogklub, og var det
ikke en Ide, om vi fik vor egen Bog-

PERSONAlEC([yl
Tiltraadte:
.
l. Marts 1948 Annelise
Indkøb.

Nielsen,

Lærling,

Fratraadte:
29. Feb. 19-18 Kaj Strandberg, M.V.
31. Marts 1948 Birthe Kristensen,
Bogh.

Kleptomani?
Firmaet har haft den Skuffelse al
modtage Rapport om. at der i Løbet af
een Uge er blevet fjernet 17 Haandklæder fra de forskellige Toiletter 01-\
Vaskerum rundt om i Huset. I denne
Anledning indskærpes Pligten til for
enhver Medarbejder at udvise den
største Agtpaagivenhed for at komme
dette Onde til Livs. Ethvert ikke god\
kendt .,Laan" vil blive betragtet som"Tyveri og bliver behandlet derefter.
Det gælder ikke alene for Haandklæder, men for Firmaets Ejendele overhovedet. Oplysninger, der kan føre til
Opklaring af disse Forhold, bedes givel til Personalechefen. og vil blive
belønnet med en passende Dusør. Hvis
denne Appel ikke medfører øjehlikkelig Standsning i Haandklædetyverierne.
vil Direktionen alvorligt overveje at
genindføre aflaasede Rullehaandklæder p a a Toiletterne. Alene Tanken
herom er da uhyggelig. ikke?
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Ove, f. 10. 7. 1908. Laboratoriet PHILIPS Fabrik.
Hvad O.C. ikke ved om tekniske - og andr e Instrumenter er ikke værd at vide. Han
. blev allerede i Op~""""'M.
væksten angrebet af
,JII-'iliiIlIllh
Radioens og Teknikens
Bacille,
idet
han kom i Lære i
en Cykelforretning,
der samtidig fremstillede Radiomateriale og efterhaanden blev en større
Virksomhed. Saa var
han Værkfører m.m.
i et raadgivende Ingeniørfirma (Svap &
Kiilerich). Senere kom han til Lanr. Knudsen, Bech & Hartmann, Helweg Mikkelsen,
Deif etc. I August 1935 aaheubure de han
sig paa PHILIPS Fabrik og blev puttet op i
Laboratoriet.
Han førte Tilsyn med alle
Produktions- Instrumenterne og er nu Leder
af Konstruktionsafdelingen. Har været meget interesseret i Fotografering. Er lykkelig
J ndehaver af en Philipshave, som hans Tvillinger vander og roder med ....
Lokal 9-15.

Tøj). Dimitteredes i
1945 fra Teknikum.
Pr. 1. Fehruar 1946
ansattes
han
hos
PHILIPS i Philor aAfdelingen. Fr iti dsinteresser:
Badminton,
Atletik
(Tikampmester
i
Dragør!! Samler p a a
Frimærker
og er
fiks med en Løvsav. Er svag for Kondi torkager. .
Lokal 315.

Christa/tersen,

Clenunesen, Bent; f. 11. 3. 1929. ASAS Ind·
køb. Mellemskole eksamen. Kom 1. April
1944 i Lære hos PHILIPS. Velsignede Iølgende Afdelinger med sin Nærværelse: Pos
afsendelsen, Pcisafdelingen,
Kontant
Salg, Maskiubogholderi et, H.B. og e ndelig
ASAS Aalborg, hvorfra
han
blev erklæret udlært. Vendte i Oktober 1947 tilbage
til København og
begyndte i Lampeafdelingen hos PHI'
LIPS. Overflyttedes pr. 16. Februar til ASAS
Indkøb. Hans Hang for Numre og Klunsning er velkendt. Et af de værste Numre
var det med Chokoladen, der var p ræ p ar eret med Metylenblaat.
Hobbies: Atletik,
Fodbold, rationelle Arbejdsmetoder, og saa
er han Super-Søspejder,
Har mellemsjællandsk Rekord i Splejsning og Dørkspuling
og løser alle Knuder p a a
Lokal 379.

Christopliersen,
Lilian, f. 10. 4. Personalekontoret PHILIPS. Realistinde. Har været ausat i Postvæsenet og hos et Firma, der excellerede i Badeværelser. Den 27. December
1944 hegyndte hun i PHILIPS Service med at
passe
Omstil lingsbord. Gaven kort
Gæsteoptræden
i
Bogholderiet og slog
sig definitivt til Ro
i Personalekontoret
i December
1946.
Blev i sin Tid sat af til ASAS, men bad
saa rørende for sit unge Liv, at hun slap
med Skrækken. Spiller nydelig. Badminton.
Elsker at rejse, synes at Norge er bedaarende, men tror nok, at Italien mere vilde
modsvare hendes Temperament .. Lokol. 337.

MERE

PHILICiRA

Arvid Walther og Margot Sell, som
ved Vinterfesten
vandt den store Gevinst, har ikke kunnet blive enige om at
dele deres "Philetta". De har derlor besluttet at gifte sig, og denne Begivenhed finder Sted den 24. Marts. Vi gratulerer.

Clausen, Martin, f. 4. 12. 1922. Ingeniør,
Lampeafdelingen. Fader til 2 Drengebørn.
Ekspert paa infrarøde Straaler. Oprindelig
udlært Elektriker. Har været ansat i Ingeniørsammenslutningen og bos Titan. Paa Titan konstruerede han Tekstilmaskiner. If'ølge hans eget Udsagn solgtes disse Konst ruktioner Landet over (Gud ved, om det er
derfor man ikke kan faa et ordentligt Sæt

Vor Servicetekniker W. Zachariassen
har for Tiden Orlov i 5 Maaneder, hvor
han er rejst til Færøerne for at hjælpe
vor derværende Radioforhandler, Civilingeniør F. Wellejus.
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Christoi j ersen, Ove, f. 10. 7. 1908. Laborato·

Tøj).

riet PHILIPS Fabrik.
Hvad O.C. ikke ved om tekniske - og a nd 'r e Instrumenter
er ikke værd at vide. Han
.
blev allerede
i Opvæksten
angrebet a f
Radioens
og Telcnikens
Bacille,
idet
han kom i Lære i
en
Cykel forretning,
der sam ti dig f remstillede
Radiomateriale og efterhaan·
den blev en større
Virksomhed. Saa var
han Værkfører
m.rn ,
i et raadgivende
Ingeniørfirma
(Svap &
Kiilerich).
Senere kom han til Laur. Knurlsen, Bech & Hartmann, Helweg Mikkelsen,
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sig paa PHILIPS Fabrik og hlev puttet op i
Lahoratoriet.
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Tilsyn med alle
Produktions·lnstrumenterne
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af Konstruktionsafdelingen.
Har været m eget interesseret
i Fotografering.
Er lykkelig
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Badminton,
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Clenunesen, Bent, f. 11. 3. 1929. ASAS IndMellemskoleeksamen.
Kom 1. Ap r il
1944 i Lære hos PHILIPS. Velsignede
føl-

køb.

gende Afdelinger med sin Nærværelse:
Pos
afsendelsen,
Prisafdelingen,
Kontant
Salg, Maskinhogholderiet,
H.B. og endelig
ASAS
Aalborg,
hvorfra
han
blev
erklæret
ndlært.
Vendte i Oktober
1947 tilbage
til
København
og
begyndte
i Lampeafdelingen
hos PHI·
LIPS. Overflyttedes
pr. 16. Fehruar til ASAS
Indkøh. Hans Hang for Numre og Klunsning er velkendt.
Et af de værste
Numre
var det med Chokoladen,
der var p r æ p a reret med Metylenhlaat.
Hohhies:
Atletik,
Fodbold, rationelle
Arbejdsmetoder,
og saa
er han Super-Søspejder.
Har mellemsjællandsk Rekord
i Splejsning og Dør ksp ul ing
og løser alle Knuder paa
Lokal 379.

Christo pliersen, Lilian, f. 10. 4. Personalekontoret PHILIPS. Realistinde. Har været ansat i Postvæsenet
og hos et Firma, der excellerede
i Badevær elser.
D'en 27. December
1944 begyndte hun i PHILIPS Service med at
passe
Omstillingshord. Gaven
kort
Gæsteoptræden
i
Bogholderiet og slog
sig definitivt
til Ro
i Personalekontoret
Blev i sin Tid
saa rørende for
med Skrækken.
Elsker
at rejse,
rende, men tror
modsvare hendes

Dimitteredes

1946.

MERE

sa t af til ASAS, men bad
sit unge Liv, at hun slap
Spiller nydelig,
Badminton.
synes at Norge er hedaanok, at Italien mere vilde
Temperament.
. Lokal 337.

PHILIC/RA

Arvid Walther og Margot Sell, som
ved Vinterlesten vandt den store Gevinst, har ikke kunnet blive enige om at
dele deres "Philetta". De har derfor besluttet at gifte sig, og denne Begivenhed linder Sted den 24. Marts. Vi gratulerer.

Clausen, Martin, f. -1,. 12. 1922. Ingeniør,
Lamp eaf de lingen. Fader til 2 Drengehøru.
Ekspert paa infrarøde
Straaler.
Oprindelig
udlært Elektriker.
Har været ansat i Ingeniørsammenslutningen
og hos Titan. Paa Titan konstruerede
han Tekstilmaskiner.
Ifølge hans eget Udsagn solgtes disse Konstruktioner Landet over (Gud ved, om det er
derfor man ikke kan faa et ordentligt
Sæt

Vor Servicetekniker
W. Zachariassen
har lor Tiden Orlov i 5 Maaneder, hvor
han er rejst til Færøerne lor at hjælpe
vor derværende
Radiolorhandler,
Civilingeniør F. WeUejus.
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Ofte hører man Folk, der er ansat
i store Firmaer, sige: "Jeg er blot et
lille Hjul i Maskineriet".
Det er
k;lagetoner,
og de affødes af den FøIse, Individet f aar, naar det stilles
overfor de store Organisationer og
Organisationsgrupper, som er karakteristiske for dette Aarhundrede.
Og denne Beklagelse er ægte og
regulær. Ingen bryder sig om at være
blot et Hjul i en Maskine; vi ønsker
alle at føle, at vi er Personligheder
af Betydning, og at vore Arhejdsgivere tager Hensyn til denne vor Personlighed og ikke blot til vor Dygtig.
hed eller Salgsevner.
En ordentlig
Arbejdsgiver vil da ogsaa altid gøre
sit yderste for at fjerne denne Fornemmelse, for at styrke Selvrespekten og Selvtilliden hos hele sit Personale ved at lade det føle sig som
loyale Medarbejdere i en fælles Opgave. Men naar dette er fastslaaet,
maa man alligevel sige, at der er no'l:et forkert i Beklagelsen.
Er der slet ingen Glæde ved at
være et Hjul i en Maskine? Tal blot
til dem, der ikke er Hjul i nogen Maskine, og De vil opdage, at det kan
være en meget misundelsesværdig
Lod at være en arbejdende Del af et
stort, arbejdende Foretagende.
En Maskine er et Udtryk for Menneskets Vilje, skabt af hans Forstand
for at tjene hans Hensigter. Det er
et smukt Syn at se den funktionere.
Ja, der er Glæde ved at se et stort
Maski!1eri, et stort System, en stor

Organisation i Arbejde, og der er ogsaa Glæde ved at have Del deri. Soldaten, som faar en Meddelelse igennem fra Skyttegraven til Batterierne
langt bagude, saa et Bombardement
straks og ødelæggende
sætter ind
mod det truende Punkt foran ham,
ha aber maaske, at nogen vil lægge
Mærke til, hvor god en Telegrafist
han er, men det er mere sandsynligt,
at han har følt et Gys af Behag ved
at være et Hjul i saa mægtig et Maskineri. Journalisten, som faar fat i
noget godt Nyhedsstof, ha aber maaske ogsaa, at man vil lægge Mærke
til hans gode Forbindelser, men langt
rimeligere er det at tro, at han vil
hente sin hovedsagelige
Begejstring
ved selve det at telefonere sit Stof
ind til en vældig Organisation, som
næste Morgen vil "anrette" det paa
hundredtusind Kaffeborde.
Det er godt at være et Hjul i et
Maskineri. Hvis en Mand "kun" er
et Hjul, skyldes det mest hans egen
Synsmaade. Ingen Mand er "kun",
hvis han har Fantasi nok til at fatte
Kraften og Storheden i den Maskine,
han er Part i - og Loyalitet nok til
at identificere sig selv med dens
Maal. Der maa være "l)'Iaskiner",
hvis den moderne Tids store Opgaver skal løses, og Mennesker maa
være Led i disse Maskiner. Men, ret
beset, dette er ikke saa meget noget
at klage over som noget at være stolt
over.
"Callisthenes".
Fra Mandens B1act, April 1939.
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Den aarlige Fodboldmatch
Norge og Sverige

Badminton.
Lørdag den 28. Februar spillede vort
II. Hold mod Nordisk i Ryparken og
tabte med 7-1. Den ene vundne Kamp
sikrede
bemærkelsesværdigt
nok de
nyoprykkede
J. Christensen og Børge
Andersen os i Herredoublen. Holdet er
færdig med sine Kampe nu, og selvom
Resultatet nok kunde have været bedre,
takker vi Spillerne for deres Beredvillighed for Klubben og regner ganske
sikkert med, at de næste Aar møder
med samme Interesse for Sporten.
I. Holdet maatle Torsdag den 19. Februar mod TIF se Puljernesterskabet
forsvinde, idet Holdet kun klarede uafgjort
Kamp og som saadan ikke har Chancer, saafremt Miraklet ikke skulde ske
ved, at Landmandsbanken
enten. taber
eller spiller uafgjort mod General Motors. Vort Hold skal kæmpe mod Landmandsbanken
Mandag
den IS. Marts
Kl. 20 i Hermeshallen, og det bliver antagelig
en yderst spændende
Match,
idet vi naturligvis
vil gøre alt for at
slaa Landmandsbanken,
selvom vi ikke
vinder Puljen herved.
. .00 ..

med

Via
Personaleforeningens
Formand
har vi modtaget Meddelelse om, at det
Arrangement,
som Personaleforeningen
og Direktionen i sin Tid indledte Korrespondance
om med Norge og Sverrig
gaaende
ud paa en aarlig Fodboldkamp, nu er saa fremskreden, at Aarup
har modtaget Besked om, at baade Nor-

ge og Sverrig er villige til at deltage.
Fra Sverrig har Aarup endog faaet Brev,
hvori Svenskerne meddeler, at de kommer herned med 14 Mand.
Under Henvisning hertil. og idet vi ogsaa maa regne med et lignende
Opbud fra Norge, er det allerede nu nødvendigt at tænke paa Indkvartering
af
vore Gæster. Vi beder derfor alle Interesserede
i Sporten om at melde sig,
som Vært for enten en Nordmand eller
Svensker, det bør dog være Fodboldspillere, der i første Række tilbyder sig,
da disse har Chancer for selv at komme
med næste Aar. Det er naturligvis
'"
Forudsætning,
at Værksfolkene har d ••••..
nødvendige
Plads i Hjemmet. Opholdet
vil antagelig vare 4 Dage.

Sidste
Miraklet skete alligevel. Landmandsbanken spillede kun uafgjort med General Motors, og vort Hold faar saaledes alligevel Chancen for at vinde Puljen. Det siges dog, at General Motors
til denne Kamp har benyttet 3 Mesterrækkespillere,
og at Landmandsbanken
har indleveret en Protest.

Vi beder Dem finde ud af om
De vII modtage en Gæst l de
lire Dage og give Besked herom til Fodboldudvalget.

Aller, aller sidste!
Det gik alligevel ikke. Ved den afgørende
Kamp mod Landmandsbanken
Mandag den IS. Marts maa1te vi se os
slaaet med 5-3.

Ansvarshavende Redaktør: A. Behrendt.
Sportsmedarbejder:
B. Ørum,
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