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SVENDEGILDE
på Neon Fabrikken
Glasrersblæser 1);1agens Hansen
udlært
Forsidebilledet:

Bambi får Infraphil
Forsidebilledet har denne gang sin
egen historie. Det kommer fra Haderslev, og man ser her hr. biografdirektør Hans Christensen give et
rålam behandling med Philips medicinske varmelampe, Infraphil.
Engang i efteråret fandt direktør
Christensen lammet i skoven i en
meget forkommen tilstand. Han tog
det med hjem, og Bambi - som han
kaldte det - blev hurtigt gode venner med husets silkepudel. Derimod
er forholdet til huskatten lidt mere
spændt.
Han har flere gange forsøgt at
sætte Bambi ud igen, men hver gang
vender det tilbage. Det er efter en af
disse hjemkomster, Bambi er blevet
fotograferet. Det varmer og kvikker
med en Infraphil, og så er det godt
for sundheden!

Den

kollektive

Personalet på Neon Fabrikken samledes den 15. januar i år for at fejre
en festlig begivenhed.
Det var Mogens Hansen, der efter
udstået læretid havde bestået sin
svendeprøve med glans og nu er
udlært som glasrørsblæser , som det
hedder i fagsproget.
Lederen af Neon Fabrikken, ingeniør Richter, hyldede i en tale den
nybagte svend, og tillidsmanden, hl'.
Helmer Jensen, overrakte en gave fra
kollegerne.
PAPæsken slutter sig til hyldesten
og ønsker den nye glasblæser til
lykke med værdigheden.

fabriksferie

for 1955 er f as tlagt fra 4.-23. juli inkl. Dette
gælder
ikke for grammofonpladeafdelingen.
med hvilken
der vil blive truffet særlig aftale,
ligesom der også vil blive truffet særlig aftale
med enkelte personer i andre afdelinger, der
vil få nærmere meddelelse fra afdelingernes
ledere,

Glasrørsblæser Mogens Hansen.
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Metalvarefabrikken
i den nye fabriksbygning.
Her er god plads og godt lys overalt.
Opvarmningen foregår fra såkaldte "strålestrips" i loftet.

Ombygningen på fabrikken
Kedelhuset og den nye fabriksbygning nu færdige.

Sidste del af byggeriet udskudt
Som nævnt i PAPæsken's septembernummer er det store og gennemgribende ombygninger, der har fundet
sted på Philips' fabrik.
Hele programmet omfatter, som
det vil huskes, opførelsen af det nye
kedelhus, fabriksbygningen ud mod
Niirnberggade og en bygning med
facade til Strandlodsvej.

Allerede inden udgangen af det
gamle år var kedelhuset taget i brug,
og den store bygning mod Niirnberggade var færdig til indflytning i slutningen af januar.
Da PAP æsken aflagde besøg, var
arbejdet allerede i fuld gang både i
metalvarefabrikken
og i P.G.1. Det
er muligt, at der fortsat vil være omstillinger med visse maskiner, men
det tager jo altid nogen tid, før
man finder sig til rette i de nye omgivelser.
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Da PAPæsken besøgte kedelhuset, var man i fuld gang med
monteringen af kedel nummer to.

Tredie del af programmet, der omfatter den store bygning ud mod

Et af de lyse of! Festlige omklædningsrum
på Metalvarefabrikken.
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Strandlodsvej, som skulle have været
påbegyndt i foråret, bliver imidlertid udskudt indtil videre.
Når landets hele økonomiske situationen tages i betragtning, har ledelsen efter regeringens appel
til os alle om at tage reb i sejlene
med hensyn til investeringer - besluttet at udskyde denne del af byggeriet, indtil forholdene
igen går i
lave.
Man regner dog med, at der ikke
vil gå længere tid, end at hele programmet vil kunne gennemføres således, at vi vil kunne fejre firmaets
25-års jubilæum den 1. januar 1958
i de nye omgivelser med alt færdigt
efter planerne.

1J!led Ekstrablads-post
fra land til land ...

Ekstrabladets
AUSTRALI ENSPOSTBU D
bragte julepost fra Australien
Ekstrabladets Australienspostbud, der
fløj over 40.000 km ved indvielsen
af K.L.M.s nye rute til det fjerne
østen, havde bI. a. post med til
Philips i Danmark. Den bestod i et
brev med hilsner til direktør N. B.
Sommerfeldt fra hans australske kollega, mr. Leddy, Sidney.
Det var en travl dag for postbudet, hr. Henry A. Michelic, da han
besøgte Philips. KI. 11,00 havde han
været hos overborgmester H. P. Sørensen på Københavns rådhus, og
efter at han kI. 13,00 var hos Philips,
havde han flere andre kommissioner
at ordne.
Brevet til direktør Sommerfeldt
blev afleveret ved en lille begivenhed
på direktørens kontor. Hl'. Michelic
fortalte om sine oplevelser på den
lange rejse.

som grammofonkonge
Hidtil største salg på een dag
Hvem skulle ha' troet det. Lille Per
fra »Far til fire-s-filmene er blevet
1954's
grammofonkonge.
Ganske
vist var filmene store suk cesser, ikke
mindst på grund af lille Per, men at
han skulle skabe 1954's største gram·
mofonsukces var der vist ingen, som
havde ventet sig.
Ole Neumann, som lille Per hedder i privatlivet, indsang i efteråret
»Hej for dig og hej for mig« på
Philips, og kort efter filmens pre·
miere kom salget af plader op på
500 stk. om dagen og i december
steg salget til over 1000 om dagen.
Hans plader har opnået det hidtil
største salg på een dag, nemlig 6000
eksemplarer.
lalt er der pr. L marts 1955 solgt
ca. 55.000 plader.
Hatten af for lille Per.
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Radioteknikere
nu på Repax-kursus
på hovedkontoret
Forretningsfører Herm. Kristiansen
om salgsproblemerne.

Oprettelsen
af servicekursus
hos
Philips kan man i første række takke
forretningsfører i Repax, hr. Herman Kristiansen for.
Det er hans gamle kongstanke, der
nu er blevet virkeliggjort.
Det er derfor naturligt, at vi har
bedt hr. Kristiansen om at fortælle
PAP æskens læsere om baggrunden for
og formålet med denne kursusrække.
»Sorn et led i bestræbelserne for at
yde kunderne en hurtig og rigtig service for Philips fjernsyn, har Repax
taget initiativ til at afholde en række
kursus for radioforhandlernes teknikere. Til det formål er der på Industrigården indrettet en skolestue, ,som
er udstyret med de mest moderne
måleinstrumenter,
og på en række

rulleborde
er anbragt modtagere,
hvori der bliver »konstruerct«
fejl,
som eleverne trænes op til at finde.
Denne træning, i forbindelse med
det praktiske arbejde ude hos kunderne, skulle gerne give det resultat,
at teknikerne efterhånden selv er i
stand til at finde og udbedre de fleste fejl.
Selve undervisningen er tilrettelagt
således, at civilingeniør Egon Hansen tager sig af den teoretiske side
af sagen. J. Ibsen klarer den praktiske side med fejlfinding og tips,
assisteret af H. Bøg. Selv omtaler
jeg en række problemer,
der opstår ved salg af denne nye artikel,
f. eks. garantibestemmelser, hvad en
forbruger kan forlange af sit apparat, reparation i hjemmet hos kun- .
den o. s. v.
En forudsætning for deltagelse er,
at eleverne har det teoretisk~ grundlag, for eksempel gennem Teknologisk Institut's undervisning«.
Hr. Kristiansen slutter:
»Det er en stor og interessant opgave, man her er gået i gang med, et
arbejde, der i høj grad vil medvirke
til at skabe tilfredse Philips kiggelyttere«.

.T. Jbsen underviser

i fejlfindinf[.

Moderne salgsteknik tager

BÅNDOPTAGEREN
i sin tjeneste
En større urtekramvirksomhed i Holland, som har afdelinger i mange
forskellige byer, har fået installeret
Philips båndoptagere i sine selvbetjeningsbutikker, hvor kontakten med
kunderne jo ikke er så effektiv som
i almindelige butikker.
Båndoptageren og en lille forstærker benyttes til regelmæssigt at udsende særlige bekendtgørelser og almindelige salgstaler. Teksterne, som
naturligvis altid bliver modificerede,
indtales af en ekspeditrice.
På denne måde kan eventuelle
kunder påvirkes i det psykologisk
rigtige øjeblik. Når der til tider er
stilstand i salget, fylder dæmpet musik (for bånds vedkommende med en
spilletid på l time) det mennesketomme rum, som måske ellers ville
virke afskrækkende på kunderne .
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Kommercielt lagers
populære ungkarl,
E. Christoffersen
med cigar
og ju bi læumsgaver.

'I

I
Tidligere servicechef i Pope,
ingen iørassistent
Johs. Andersen,
radioafdelingen,
modtog på
jubilæumsdagen
beviser på sympati
og popularitet
fra nær og fjern.

Trængslen
af gratulanter
ved forretningsfører
Herm. Kristiansens
jubilæum
var så stor, at jubilaren
selv
kom ud i kanten
af billedet.

Repræsentant Erik forsberg,
radioaldelingen,
lik præcis, hvad
han havde ønsket sig, og glæder
sig her mellem ga'ierne.

NeonaldelingenS

-r.

chel.

ingeniør K.
I. Richter ønskes
tillykke på dagen al kontorthel
'Nindelin og ingeniør Busok,
Philips fabrik.

En bedriftslæges

betragtninger

over vitaminpiller

Mange af vore medarbejdere vil
sikkert huske fra deres samtale på
2-mandshånd med mig, at jeg ofte
har sluttet af med spørgsmålet:
hvordan med vitaminerne?
Hvad spiser
De? Har De egen husholdning? Måske opstod spørgsmålet på grund af
mange forkølelser,
måske på grund
af klager over træthed, måske som
følge af konstatering af let anæmi
(blodmangel) .

lledriftslæp;en hos Philips,
Dr. Norskov Andersen.

I en af sine udsendelser forny lig udtalte radiodokteren,
at man ikke under normale forhold behøver at supplere kostens vitaminindhold
med
piller.
Hvis folk alligevel må gøre det,
skal han have udtalt, er det kun,
fordi de ikke får ordentlig mad
hjemme.
Slet så simpel stiller sagen sig
imidlertid kun for de færreste. PAPæsken har i denne anledning forelagt
firmaets bedriftslæge,
doktor N ørskov Andersen, spørgsmålet,
og han
udtaler:

LO

Vore spisevaner er jo ikke så gode - især kniber det med råkosten
- og når jeg ofte hører et mer eller
mindre højt suk hos en medarbejder,
hos hvem en almen lægeundersøgelse
ikke frembyder sygdomstegn,
giver
denne analyse af kosten meget tit en
mistanke om vitaminunderskud. Følgen heraf bliver så dette: Spis vitarmner.
Er man nu ikke sikker på kostens
vitaminindhold og måske heller ikke
i stand til at ændre kostens sammensætning med henblik på vitaminindholdet, hvorfor skulle man så ikke
købe dette så vigtige kosttilskud og
hver dag dække sit vitaminbehov
med f. eks. en enkelt tablet?
Det kan ikke skade at tage et sådant tilskud, hverken vort eller vor
portemonix, hvorimod et underskud
kan skabe os kvaler hegge steder og

dermed også produktiviteten i Danmark, idet både produktionsydelsen
og købeevnen forringes!
Jeg har mødt mange, som efter
regelmæssigt vitamintilskud i vinterhalvåret påstår, at de er mindre forkølede end før, de begyndte hermed,
og det samme gælder, når talen er
om træthed.
Og når jeg kigger på min sygestatistik og ser, hvor stor en andel forkølelserne har i fraværsdagenes antal - selvom jeg synes, at den er
mindre i året 1954 end tidligere vil jeg benytte lejligheden til at slå
fast, at alle - naturligvis i samråd
med deres læge - i den solfattige
tid bør supplere deres daglige kost
med vitaminpræparater.

LØNAFTALERNE
FORNYET
med fabrikkens

arbejdere

Resultatet af de nyligt
afsluttede forhandlinger
Efter at tillidsmændene den 31. december 1954 - som en følge af de
med skrivelser af den 13. september
1954 opsagte akkorder og andre lønaftaler - på arbejdernes vegne havde formuleret arbejdernes forslag til
ændring af akkordlønninger,
fandt
der nogle møder sted i løbet af januar måned, hvor parterne gensidigt
orienterede sig.
Den 4. februar fremsatte selskabet
sit forslag tillønreguleringer, og ved

et afsluttende møde den 5. februar
blev dette forslag akcepteret i sin helhed af tillidsmændene. De nye lønaftaler trådte derefter i kraft fra den
lønningsuge, der begynder med mandag den 31. januar.
De nye lønaftaler bragte en generel forhøjelse af akkorderne med det
formål at foretage en a jour-føring
af akkordfortjenesten
i henhold til
den lønudvikling, der i det sidste års
tid har fundet sted på arbejdsmarkedet. Som en naturlig følge af denne
generelle forhøjelse af akkordfortjenester, mente selskabet, at også akkord-afsavnet i timelønnen måtte reguleres i overensstemmelse
hermed.
Derved kom de nye lønaftaler til at
omfatte alle grupper af arbejdere.
Det bør dog tilføjes, at de mødepræmieringsordninger,
der hidtil
havde været gældende for størstedelen af de kvindelige arbejdere og
for en del af de mandlige, efter de
nye aftaler er bortfaldet.
Der har fra flere sider været fuld
tilfredshed med disse overenskomster,
og arbejdernes
fællestillidsmand, hr. Svend Loft, udtaler om de
nye aftaler:
»Man har fra arbejdernes side modtaget resultatet af lønforhandlingerne
med almindelig tilfredshed og glæde.
Man må erkende, at samarbejdet
på fabrikken ofte har været mangelfuldt, men med den forståelse og velvilje, der har været udvist fra ledelsens side, er der her skabt grundlag
for fremskridt og udvikling i tiden
Iremover.«
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VI MATTE

FLYGTE

fra vore hjemlige
græsgange
over til
Industrig ården,
da vi den 29. januar
fejrede
PPF's årlige
familiefest,
denne
gang under mottoet:
"P ARIS

FOR

EN AFTEN"

Bes tyreIsen havde i de sidste uger inden festen gået rundt med trætte, men
fattede
smil, men den havde
sandelig
heller ikke skyet nogen møje for at gøl'e
rammerne
om festen så parisiske og fornøjelige
som overhovedet
muligt.
Såvel
udsmykningen
som underholdningen
og
de materielle
nydelser var prima, prima,
og alle morede sig da også strålende
fra
høj til lav.
Efter direktør
Pedersens
velkornsttale
kastede
vi os over bordets glæder,
og
både frk. Dams veltillavede
niiddag samt
de ledsagende
vine gjorde hver sit til at
forhøje den festlige stemning.
I pa usen inden desserten
nddeltes "le
Ph ilour ", fest- og smædeskriftet
i fransk
tilsnit
med
can-can
piger,
"lysthuse"
o. s. v. Selv de, som bladets
ubekendte
redaktion
havde været hårdest ved, morede sig larmende - dog vist mere over
de vitser, der var rettet mod deres kolleger. Nu kom årets store øjeblik:
Falck
hesteg tribunen
Fo r i sit t ra di t ion el l e
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askeblonde causeri at uddele ros og
dadel.
Det var derefter tid til at gå over til
den professionelle del af underholdningen. Denne indledtes med den musikalske klovn Hambo , om hvem man ikke
kan sige andet, end at han var mere
klovn end musikalsk, og at vi havde
bedre klovner blandt tilskuerne.
Han blev - heldigvis - efterfulgt af
den dygtige parodist Gunga, der i Gunnar-Nu-Hansens skikkelse interviewede
forskellige af vore kendte skuespillere.
Latteren rungede konstant, medens han
optrådte, og da vi som ekstranummer fik
en udsendelse fra Statens Husho ldningsråd om "Kogning af vand" lå hele selskabet opløst i grin.
Til kaffen fik vi som en særlig overraskelse den dansk-franske sanger Christian Krogh. Så spillede Marx Goldmarks
kvartet op til dans, og vi trådte jitterbug
og rheinl ander, afbrudt af familie dans
og et par konkurrencer resten af aftenen.

Stemningen var så høj, at ingen drømte
om at gå hjem, da musikken sluttede
kl. L Hatten måtte gå rundt, så vi kunne
få en ekstra time.
Tak til bestyrelsen
for den fint tilrettelagte fest. Gid vi i fremtiden må få
mange lige så fine fester.

SAMRÅDSMØDE
Sparepræmierne i interessekontoret - Hjælpefond for funktionærer
Ti minutters pause for værkstedsfunktionærer
Indtil 8 O/o i rente
i I.K.C.

ved opsparing

Under en drøftelse af opsparingen gennem Interesse Kontor Centralen blev der
givet tilsagn om at forhøje den rente,
firmaet yder udover LK.C.s 5 % på 6
måneders opsigelse.
Opsparingspræmierne
er med virkning
fra 1. januar 1955 herefter:
3 % af beløb indtil kr. 2.000,2 % af beløb mellem kr. 2.000,og kr. 5.000,l % af beløb mellem kr. 5.000,-·
og kr. 10.000,-

6

m drs.
opsigelse.

Udover kr. 10.000,ingen opsp a ringspræmie.
Maksimale
indskud pr. måned kr.
100,-.
Hjælpefond

for funktionærer

Der blev stillet forslag om oprettelsen af et fond, som kunne træde, hjælpende til i tilfælde af dødsfald blandt
funktionærerne. Der var altid brug for
penge i et sådant tilfælde, således at
selvet beskeden t beløb ville være kærkomment. Fondets midler skulle, tilvejebringes ved et eengangs-indskud på kr.
10,fra de medarbejdere, der separat
meldte sig som deltager i denne ordning.
Man håbede på denne måde at kunne
udbetale fra kr. 1.000,til kr. 1.500,i tilfælde af dødsfald.
Ny eengangs-indbetaling
finder sted,
hver gang der indtræffer et dødsfald.
Det vedtoges at udarbejde vedtægter
for et sådant hjælpefond.
Flere og større
lotteriet

præmier

ferie-

Ved diskussionen enedes man om at
nedsætte et udvalg, der skal udarbejde
nye regler for ferielotteriet,
gældende

både for PAP og PPF. Der blev fra ledelsen givet tilsagn om en velvillig indstilling til spørgsmålet om forøgelse af
tilskudet til ferielotteriet.
Ti minutters
pause for værkstedsfunktionærer
Det vedtoges at indføre 10 minutters
formiddagsog eftermiddagspause
for
værkstedsfunktionærer
i lighed med de
regler, der er gældende for arbejderne.
Dyrtidstillæg
Man rejste spørgsmålet,
om der fandt
dyrtidsregulering sted for andre end de,
der er blevet underrettet gennem cirkulæreskrivelse. Det oplystes, at dyrtidsreguleringen
for værkstedsfunktionærerne finder sted efter en særlig ordning
på grundlag af forhandling med organisationerne,
og regulering for resten af
medarbejderne finder som bekendt sted
een gang i løbet af året.
Ventetiden

i marketenderiet

Spørgsmålet
om ventetid i marketenderiet på Industrigården blev derefter
taget op til drøftelse.
Det oplystes, at man står overfor en
ombygning af marketenderiet - en. ombygning, der er blevet nødveudiggjort af
det ret høje antal ekspeditioner, man nu
er nået op på. I mellemtiden vil der
blive truffet foranstaltninger for at lette
ekspedi tionerne.
Personaleforeningen
PAP henstiller til funktionærerne at bestille smørrebrød inden kl. 10,00, og at
fordele sig ved de 2 udsalgssteder for
kaffe, mælk, øl, sodavand, chokolade og
tobak.
Til gengæld vil der blive stationeret
en piccoline ved telefonerne i spisetiden
til aflastning af damerne i marketenderiet, og uge-kostplanen vil blive slået op
rundt om i afdelingerne, så man i god
tid er orienteret om menuen.
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ALE

PE R
PHILIPS
Ansættelser
1. nov. 1954
15. nov. 1954
17.
26.
1.
3.
8.
10.
1.
1.
1.
1.
1.
1
4.
8.
14.
17.
19.
1.
15.
1.

nov.
nov.
dec.
dec.
dec.
dec.
jan.

1954
1954
1954
1954
1954
1954
1955

jan. 1955
jan.
1955
jan. 1955
jan. 1955
jan.
1955
jan. 1955
jan.
1955
jan. 1955
jan. 1955
jan. 1955
1955
feb.
feb. 1955
marts1955

følgende
1. feb.
1. feb.

Fratrædelser
31. dec. 1954
31. dec. 1954
31. dec. 1954
31. jan.
1955
31. jan.
1955
31. jan.
1955
31. jan.
1955
28. feb.

1955

Udnævnelser
1. jan. 1955
1. jan.
1. jan.

1955
1955

1.

jan.

1955

1. jan.

1955

1. jan.

1955

1. jan.

1955

1. jan.

1955

1. jan.

1955

1. jan.
Følgende
1. jan.
1. jan.

14

1955

jan.
jan.
jan.
jan.
jan.
jan.

1955
1955
1955
1955
1955
1955

Omflytninger
15. nov. 1954

Eiler Nissen.
budget afd.
Jørgen Poulsen, telekommunikationens produktions
afd.
fru Irene Beck, L. K. belysning
frk. Hanne Vibeke Møller, Århus
fru Alice Peter-sen,
lagerkontoret
Axel Hvidt. comm. lager
fru Ruth Ørbeck, fakt.afd.
fru Eva Larsen. hulkort afd.
civilingeniør
Thor Askerud,
electronica
Warny Koefod, smapp.
frk. Birgit Bonde Hansen, neon afd.
frk. Jytte larsen,
t el e adm.
frk. Inger Tølbøll,
modtager
afd.
frk. Kirsten
Jensen,
reklame afd.
Per Bergmann Sørensen, speditionen
fru Lizzi Andersen,
L. K.
O. K. Olafssen, eele. prod.
fru Kirsten Ørsted, økonomikont.
I. Bestie, tele. prod.
frode Terkelsen.
økonomikontoret
fru Elsa Kjerulff,
personalekont.
frk. Franze Cer-des Hansen, adm.

1.

jan.

1955

15, jan.

1955

20. jan.
1. feb.

1955
1955

1. feb.

1955

1. marts1955
Udlært
1. jan.

Poul Ingemann Olsen, comm. lager
Hugo Gundelach-Pedersen.
cornm.
lager
Ole Kolding. comm. lager
Hans Bertel Hansen, comm lager
Carl Søndervang, cornm. lager
Aage Kjærulff, neon afd.
Henning Pedersen,
tete. prod.
Max Andreasen, tele. prod.

frk. Bente Knudsen
fra Finax til
Philips D. B.
fru Inger Strøh fra neon afd. til
L. K belysning,
frk. M,jaNielsen
fraFinaxtil
Philips
D. B.
K. E. Lar-sen fra tele. prod. til L.K.
lærling Ole Andersen
fra fabrikkens
indkøb til lagerkontoret
Kai Poulsen fra lagerkontoret
til
fabrikkens
indkøb
Finn
Hougaard
fra modtager
til
electronica.

1955

Arne jans,

H. B.

1955

john Winkelmann,
lampe
frk. [yrre Hcncr e, Pope

Bryllup
30. jan.

P. G. I.
:

frk. Elinor jørgensen, modtager afd.
fru Lilly Andersen,
L. K. belysning
fru Else Perlt, hulkort afd.
fru Ågot Poppelvig, modtager afd.
Ole Steenberg, smapp.
frk. Birthe Trænker,
hulkort afd.
civilingeniør
Per Jacobsen,
belysnings afd.
Henning Midtgård, electronlca

Allan Frederiksen,
modtager
af d.,
afdelingschef
Egon Hansen. electronica,
atd.ch ef
Egon jensen,
belysnings
afd.,
afdelingschef
Anker Helstrand,
neon afd.,
afdelingschef
jørgen Skelbæk, markedsanalyse,
fuldmægtig
Villads
Simonsen, spedition,
fuldmægtig.
Hr. Simonsen
har u torandret titel af klarerer
Mogens Vilhelmsen,
reklame af d .•
lagerforvalter
jørgen H. Rasmussen, reklame afd.,
overass i sten t
Bent Clemensen,
reklame afd.,
overassi stent
V. de Vries jørgensen, comm.lager,
overeks ped j ent

ugelønnede
er udnævnt til funktionærer:
1955
johan Skovsgaard,
comm. lager
1955
Jørgen Knudsen,
comm. lager

1955
1955

1.
1.
1.
1.
1.
1.

A/S

piccoliner
er ansat som kontorlærlinge
1955 frk. Gitte Nielsen, L. K.
1955 frk. jytte Rasmussen,
H. B.

1. jan.
1. jan.

afd.

med

A/S

Ansættelser
10. nov. 1954
1. feb. 1955

frk. Inge jensen,
lager
frk. BirgitMikkelsen,
kontorlærling

Udnævnelser
1. jan. 1955
1. jan.
1955

Poul Mandrup [ohan sen, lagerforv.
fru Ella Andersen, assistent

A/S AXEL

SCHOU

Ansættelse
1. feb.
1955

ingeniør

Ansættelser
8. nov. 1954
29. nov. 1954
7. dec. 1954
5. jan. 1955
1955
15. jan.

Bruno Poulsen
Bent Frydendall
Trygve Bjørge
Bent Bru nsted
frk. Kirsten Hvidsteen

Udnævnelser
1955
1. jan.
1955
1. jan.
1. jan. 1955

Arne Techt-Hansen,
værkførerass.
leif Rasmussen,
overassistent
Erland Winberg,
assistent

Bent Rasmussen,

REPAX

ind. afd.

A/S

FABRIKKEN
Ansættelser
22. nov. 1954
6. dec.

1954

15. jan.
25. jan.

1955
1955

1. feb.

1955

undermester Olof Axel Filskov,
underdelsafd.
værktøjskonstruktør
Arne Grønvall,
rationaliserings
afd.
kont.ass. frk. E. Scaarup-jensen,
lab.
undermester O. V. Topp Christiansen, underdelsafd.
{abri kskontorlærling
K. Poulsen,
bogholderi

Fratrædelser
30 nov. 1954
30. nov. 1954
29. jan.
1.

feb.

1955
1955

Udnævnelser
22. nov. 1954
1.

dec.

1.

jan.

1955

1. jan.

1955

1. jan.
1. jan.

1955
1955

jan.

1955

1.

1. jan.
1. jan.
16. jan.
16.

1954

1955
1955
1955

jan.

1955

1. feb.
1. feb.

1955
1955

kcneoeass. fru Aud Madsen, indkøb.
ingeniør Poul Andreassen,
rattoneI iseri ngsafd.
frk. Anne-Marie Borred, personalekonto
kontorfærfing
O. Andersen
(til Indusrr-i qaar de n}
formand Kaj Harry Jensen, underdel, afd.
undermester Peter Otto Nagel,
monterings afd.
assistent fru Gerda Christensen,
laboratoriet
overassistent
P. Brandt, metalvare
afdelingen
undermester H. Larsen, lampefabr.
undermester Walther Sørensen,
underdel, afd.
assistent
Carl Johan Søn dårvanq,
lager
assistent Poul Mølgaard Hansen, lab.
assistent Mogens Lyk Sørensen, lab.
undermester Hans Stephan Jensen.
underdel, afd.
assistent Jacques Claude Andersen.
monterings afd.
assistent Hugo Chr. Bentsen, lager
assistent Jacob PalleJohs.Mortensen,
lab.

Her/ned beder jeg alle, der glædede
mig med hilsner og gaver på min [ubilæumsdag, modtage min hjertelige t ak.
K. J. V. Ricluer.
Hjertelig tak [or al venlig opmærksomhed på min [ubilæumsdag,
Johs. Andersen.

Nye tillidsmænd
Elektrikere og radioteknikere på fabrikken har valgt Normann Hynne som
tillidsmand. Afgået er Tage Dencker.
Smedene har den 3. december 1954
valgt Bent Kolbe som tillidsmand.
Afgået er B. Ulstrup Jensen.

*
For al den venlighed, jeg mødte på
min jubilæumsdag beder jeg Dem modtage min hjerteligste tak.
E. Chrisioii ersen;

Alle, der var med til at glæde mig på
min jubilæums dag den l. december, bedes hermed modtage min hjerteligste tale.
Erile Eorsberg,

Jeg beder herved alle, som glædede
mig på min jubilæwnsdag, om at m.odtage min hjerteligste
tak for opmærksomheden.
G. Christiansen.

Min varmeste tak til direktionen og de
kolleger, der var med til at gøre min jubilæumsdag til en festlig og herlig erindring for livet.
Ellen

r-su;

Hjertelig tale til alle, der var m.ed til
min jubilæumsdag så vellvkleet
og festlig.
Herm. Kristiansen.

at gøre

Skydning
Afdelingen har nu i et par måneder trænet på banerne, som vi ved stor velvillighed har fået stillet til rådighed af
firma Tom's fabriker.
Det siger yi dem tak for.
Der bar været fin tilslutning - lO-IS er mødt hver gang, og resultaterne
har været tilfredss tillende, når man tager
i betragtning, at mange af skytterne er
nybegyndere.
Så nu skal vi i de kommende måneder
i gang med forskellige konkurrenceskydninger, der forhåhentlig vil anspore medlemmerne til at yde det bedste.
Lørdag den 4. januar deltog vi med 5
mand i nnionsmatchen
mellem KFIU
og FKBU på 15 m banerne på Stadion.
Her var mødt ca. 150 deltagere, og vi
(Philips) gjorde os fordelagtigt
hemærket, idet F. Co r el l , Repax, blev nr. 3 med
143 p o ints, samme antal som nr. 1 og 2;
endvidere blev B. Gram, Repax, nr. 9
med 140 træffere, fint-fint.
Søndag den 6. februar og de følgende
7 søndage begynder vi skydningen på

15

200 m banern e på Artillerivej med dette
mål for øje at få udtaget de 4 bedste
mand, som til sommer skal repræsentere
skytterne ved det skandinaviske Philips
sportsstævne i Oslo, så der er noget a t
stile efter.

Håndbold
I KFIU's turnering har vort herrehold
nu spillet 5 kampe, heraf er 3 vundet
og 2 tabt, altså 6 points, som placerer
os som nr. 5. Vi er imidlertid kun 2
points efter nr. 1, og da vor målaverage
38-23 er bedre, har vi endnu gode
chancer for at være med i toppen. Vi
mangler endnu 4 kampe, og hvis holdet
kan spille lige så stærkt som i de seneste kampe, så ... !!
I FKBU, hvor holdet spiller i mesterrækken, er vi nr. 7 med kun 2 poiuts
for 4 kampe. Det skulle være muligt for
holdet at opnå en hæderlig placering,
eftersom det er de stærkeste, vi bar
mødt, og der endnu mangler 6 kampe.
Andetholdet, som er nr. 3, har pludselig fundet melodien, i den sidste kamp
slog de Car lsberg med 14-3 og har ligeledes gode chancer for en fin placering.
Holdet mangler 3 kampe.
Damerne er vore smertensbørn.
Der
er ingen samling på holdet, og da modstanderne er stærke, figurerer holdet på
pointstabellen
med et stort O, mål mod
7-18.Nu skal det siges, at der har ikke
været mange spillere at vælge imellem,
og det er jo mærkeligt, når man tænker
på hvor mange unge kvinder', der er ansat i koncernen.
Vi har indledt et samarbejde med en
firmaklub fra Goteborg. I første omgang
gælder det håndbold, og kampene spilles i Sundbyhallen lørdag den 19. marts
1955. Herrerne lægger for kl. 13.00, og
kampen spilles med halvlege på 25 min.,
derefter spiller vore damer kl. 14.00, her
spilles kun 2X15 min. Der er siddepladser til alle, og det koster intet ekstra.

Fodbold
Fodboldafdelingen
afholdt møde den 2.
februar på Industrigården for at drøfte
den kommende sæson. Vi tilmelder i år

2 hold i KFIU. På mødet blev følgende
spilleudvalg valgt, Børge Søeborg Rasmussen, Gustav og Jørgen Knudsen med
O .• e Jeppesen som suppleant. Træningen,
som allerede er i gang, foregår mandag
og fredag kl. 16.00 med omklædning på
r ndustrigården.
Vi har inviteret Grum-Schwensen
til
stævne den 23. april. Da vi har revanche
til gode, må der tages ekstra fat til træningen. Endvidere har vi modtaget invitation fra maskinfabrikken Thule i Malmø
om at besøge dem omkring 1. juni.

Bordtennis
Vore to hold deltog med hæder indenfor
begge firma unioner.
I KFIU's turnering spiller vort bedste
hold i B-rækken og er efter den sidst
spillede kamp nr. 1, så bedre kan det
ikke blive. Holdet har jo også turneringens stærkeste 6 single, påstår Schwensen. Samme hold spiller i E-rækken i
FKBU, og her er stillingen henholdsvis
nr. 6 og 5 i de respektive rækker.
Den 16. januar blev en historisk dag
for den nye idrætsforening. Da vandt vi
nemlig den første pokal med vort stærke
hold i FKBU's holdcupturnering.
Spørgsmålet om, hvor pokalen skal opbevares,
afgøres af de 6 spillere, idet det var så
heldigt, at 3 var fra fabrikken og 3 fra
Industrigården.
Man enedes om at spille
om, hvor "skabet" skal stå.

Atletik
Da vi har tænkt at oprette en atletikafdeling, beder vi alle in teresserede om a t
melde sig. På fabrikken sker det til Alfred Sieben og på Industrigården til
Børge Andersen. Vi skal jo sikkert også
stille atletikfolk til stævnet i Oslo.
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