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TELEFONEN

RINGER

- giv mig et løbehjul ...
I den nye lagerbygning på Y deri andsvej over for hovedkontoret har Philips
indrettet sit emballagelager. Bygningen
er 100 meter lang, og det har derfor
været nødvendigt at anskaffe et løbehjul til Karsten Bjørnholt. Nu kan han
nå op til telefonen, når den ringer, inden modparten har tabt tålmodigheden.

Direktør B. Westerhuis
dekoreret
Ved en sammenkomst hos den nederlandske gesandt P. Luden blev ridderkorset af Oranje-Nassau-ordenen overrakt direktør B. Westerhuis, som i de
mange år, han har været bosat i Danmark, har gjort en stor indsats for den
herværende nederlandske koloni, først
som bestyrelsesmedlem
af den nederlandske forening i Danmark og siden
1948 som formand for den nederlandske
lunchklub, den ældste nederlandske sammenslutning i Danmarlc

Rask Philips-mand
fandt fuglen
På dette billede står Preben Rasmussen
og Per Oluf Jensen, kommercielt Jager,
med den tamme allike, som Per Oluf
J ensen samlede op på marken foran
hovedkontoret. Den blev fremlyst i Berlingeren og afhentet kort efter.
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-

E. Halger
båndoptagere og pladespillere.

-

Verner H. Mørch
teknikkens mysterier.

-

C. Lydeking
er der noget, De er utilfreds

Philips igen i spidsen:

Varekundskabsaftener
for radiohandlere
Ved snart sagt ligegyldigt hvilken vare,
man ønsker at sælge, er varekundskab
en nødvendighed. Meget ofte falder det
tilbage på leverandøren, at butikken ikke
har det fornødne kundskab om varen.
Modtager- og Phonoafdelingen påbegyndte derfor i november måned en
række aftener, hvor man forsøgte at
give københavnske og visse sjællandske
radiohandlere et udvidet kendskab til
de artikler, der leveres fra disse afdelinger. Nu er det naturligvis ikke muligt
indenfor begrænset tid at trænge helt
til bunds i alle problemer, og man indskrænkede sig derfor til at fremhæve og
gennemgå enkelte punkter
modtagerne, ganske specielt det punkt der
hedder FM-aflytning.
Man forsøgte at gøre stoffet så levende som muligt ved hjælp af demonstrationer og forskellige plancher. Endvidere benyttede man for første gang udtalelser fra andre forhandlere, der allerede havde erfaringer på de områder,
der blev fremhævet. Disse udtalelser var
optaget på bånd, og man havde stor for-

nøjeise af således at lade den ene kollega tale til den anden. Phono-afdelingen omtalte bI. a. de mange muligheder,
der er for udnyttelsen af båndoptagere,
og gennemgik ved hjælp af statistisk
materiale salgsmulighederne for grammofonudstyr. Hele aftenen var anlagt på
et ikke for teknisk plan, da det gerne
skulle være oplysninger og viden, som
radiohandleren eller ekspedienten kan
bringe videre til køberen. Der blev
dog lejlighed til at vise og omtale enkelte ting i modtagernes indre, ligesom
man også kom ind på spørgsmålet om
behandlingen af kabinetter.
Man indledte hver aften med en kort
oversigt over Philips virksomhed set på
international basis samt nogle få ord om
firmaets start og senere udvikling.
Det er tanken at gennemføre disse
varekundskabskursus også i enkelte større provinsbyer, ligesom man også senere
påny vil fortsætte i København.
Vær derfor ikke alt for ked af, at der
af og til kan blive lidt "rod" i In dustrigårdens marketenderi, betænk at det
tjener et såre nyttigt formål.
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Fra vore to »udvekslede«
kolleger,
Henning Christensen, p.t. Stockholm,
og M. Sillasen, p.t. Hamborg, har
PAPæsken modtaget et par julebreve.
som uden tvivl vil være af interesse
for de fleste af bladets læsere.
Vi bringer først M. Sillasens

kontoret, hvor jeg er ansat, ligger
midt i Hamborgs centrum, beskæftiger ca. 800 funktionærer og svarer
i mangt og meget til Industrigården.
Meget interessant holdes salg og administration så meget adskilt, at det
daglige salg foregår fra firmaets filial et andet sted i byen. Lignende
filialer findes i 14 af de største vesttyske byer samt i Berlins vestsektor
med et personale på ca. 100 medarbejdere pr. filial.
J eg er beskæftiget i apparatafdelingen, som nærmest må betegnes
som en organisationseller planningafdeling. Her føres kontrol med
tilførsler
fra apparatfabrikken
Wetzlar til filialerne samt det dagLige salg herfra. Mit arbejde kan altså ikke sammenlignes med modtagerafdelingen i København, hvor jeg
havde med salgsarbejde at gøre, men
selvfølgelig kan man ikke straks begynde at betjene kunder pr. telefon
på et fremmed sprog.

brev:

Biiroangestellter i Hamhorg
Det synes for mig ret naturligt på
dette tidspunkt, hvor jeg har været
ca. 2 måneder i udlandet, at give et
kortfattet resume over nogle af de
indtryk, jeg har indhøstet som »biiroangestellter« hos Deutsche Philips
GmbH.
Dette tyske søsterselskab er naturligvis af en ganske anden størrelse
end vort firma j København. Hoved4

M. Sillasen

-

buroangestellter.

Arbejdet
Med hensyn til arbejdstiden,
så er
denne relativt lang fra 8 til 17,30
med en halv times middagspause og
hveranden lørdag fri. Desuden holdes kaffepauser både formiddag og
eftermiddag, og personalet har den
store fordel her, at middagsmaden
kan købes uhyre billigt for 40 pf.
(ca. 65 øre) for 2 retter mad.
Arbejdsforholdene
på hovedkontoret kommer derimod absolut ikke
på højde med Philips, København,
hvor vi har store og lyse lokaler til
vores rådighed og arbejder ca. 2-3
mand sammen. Hernede ligger disse
store bygninger så tæt sammen, at
flertallet af personalet året rundt må
arbejde ved elektrisk belysning, og
mange steder arbejder 10-12 mennesker i samme lokale.

Sport
I lighed med hjemme dyrker tyskerne en del idræt, men kun fodbold, håndbold og bordtennis.
Min
specielle kæphest, badminton,
som
nyder så stor popularitet i Danmark,
er her et ganske nyt spil.
Byen Hamborg er et afsnit, der
kan fortælles meget om, men jeg vil
begrænse det til at sige, at noget af
det, der har forbløffet mig mest, er
den fart, genopbygningsarbejdet
har
på. Naturligvis ses stadig talrige eksempler på krigens ødelæggelser, men,
hvad tyskerne har nået at skabe siden er utroligt. Under bombeangrebene i juli 1943 blev hele bydele
totalt udslettet og ialt 53 % af byen
ødelagt, men alligevel er ca. 90 %
allerede fuldt genopbygget.

Indbyggerne er flinke og hjælpsomme, når de er klar over, at det
er en udlænding, de har med at gøre.
I begyndelsen opstår selvfølgelig en
del sprogvanskeligheder,
da det er
begrænset, hvor langt ens skoletyske
rækker, men man lærer kun et sprog
perfekt ved at opholde sig i pågældende land.

Resultaterne
I øjeblikket er det ret vanskeligt
at forudsige, hvilket udbytte jeg vil
få af udvekslingen, da jeg indtil nu
kun har været beskæftiget i een afdeling, men forhåbentlig får jeg senere lejlighed
til at følge slagets
gang både på det administrative og
især på det commercielle område. At
den chance, som en udveksling med
Tyskland er, vil være gavnlig for en
ung medarbejder,
synes for mig hævet over enhver tvivl, da alene kendskabet til et af verdenssprogene
vil
være af blivende værdi.

Status i Stockholm
Fra Stockholm
Christensen:

skriver

Henning

At danne sig et komplet indtryk
af et stort foretagende som Svenska
AB Philips i løbet af 4-5 måneder
er svært, for ikke at sige umuligt,
men i den tid, jeg har været her i
Stockholm, har jeg naturligvis forsøgt at sætte mig lidt ind i, hvordan
Philips-koncernen
i Sverige er organiseret.
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17,00 med 1 times frokost, om lørdagen fra 8,30-13,00
med ca. 20
min. kaffepause. Om sommeren,d.v.s.
15. maj-IS. aug., er arbejdstiden
fra 8,30-16,00
(1 times frokost),
og i denne periode holdes der helt
fri om lørdagen. Dertil kommer yderliaere
o
, at vi med denne arbej dstid i
løbet af et år får indarbejdet et overskud på 75 timer, som vi så kan
tage fri efter behag (naturligvis under hensyntagen til det daglige arbejde) .
Bar flinke men'sker
Henning

Christensen

-

bar

fI inke

men'sker.

Organisation
Hovedorganisationen
er Svenska
AB Philips, hvor der er ca. 600 personer. Dette firma beskæftiger
sig
udelukkende
med salg af Philipsprodukter.
Selve produktionen sker
i andre, adskilte koncernforetagender, som f. eks. NEF A, der fremstiller radioapparaterne. (Philips-producerede radio apparater sælges i øvrigt
af tre forskelllige
firmaer under
hvert sit navn). Alt iberegnet findes
der her i Sverige 12 koncernforetagender, hvoraf kun de 3 bærer Philips navnet.
Arbejdsforhold
Administrationsafdelingen
i Svenska Philips, hvori jeg er beskæftiget,
består af ca. 90 medarbejdere.
Arbejdsforholdene
her er gode, omgangstonen mellem over- og underordnede er særdeles fri, dus-væsenet
er meget udbredt. Arbejdstiden
er
efter min mening særdeles praktisk.
Om vinteren arbejdes her fra 8,30-
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Som før nævnt, er omgangstonen
meget fri. Dette har overrasket mig
en del, for da jeg kom til Sverige,
var det (naturligvis)
med den traditionelle danske opfattelse, at svenskerne var så stilige og fornemme,
at de næsten siger De til sig selv,
men dette med omgangstonen er kun
eet af de mange eksempler,
jeg
kan give på, at den danske opfattelse
er stærkt overdrevet. Svenskerne har

ganske vist på nogle områder andre
tanker om, hvad man kan og (navnlig) ikke kan, men i det store og hele
er de såmænd lige så flinke og venlige, som vi bilder os ind at være.
Om at lære noget nyt ... ?
Til slut vil jeg gerne nævne, at
denne udveksling, som nu er ved at
komme i gang, efter min mening
ikke kan vurderes højt nok. Der vil
sikkert være en del, der synes, at det
eneste saliggørende må, være England eller fjernere liggende lande.
For dem vil jeg tillade mig at citere
en bemærkning, som jeg har hørt og
som jeg i høj grad kan skrive under
på: »Der findes ikke en plads på
hele j orden, hvor man ikke kan lære
noget nyt«. Det vil altid være værdifuldt at se andre forhold,
uanset
hvor det bliver.

Tankeløs

ildløs

om, hvad der kan ske, hvis tobaksrygningsreglementet ikke overholdes.
Det må derfor atter indskærpes,
at askebægre fra fabrikslokaler
og
kontorer ikke tømmes i skraldebøtter
eller papirkurve, men i de dertil bestemte jernkasser. Og husk så, at
sentensen:

Tankeløs - ildløs - arbejdsløs
nødig skulle blive aktuel på vor arbejdsplads.

NYT MEDLEM
AF BLADUDVALGET

arbejdsløs

For nogen tid siden opstod kort efter
arbejdstids ophør en ildebrand i fabrikkens papirpresserum.
Ilden brød ud i en vogn med affaldspapir, der efter arbejdstid var
kørt ud fra fabrikken og henstillet
her.
Ved vort raske slukningsmandskabs resolutte indgriben og med
vore egne slukningsmidler blev branden bekæmpet i tide, således at en
større katastrofe
denne gang blev
undgået.
Hvorledes branden er opstået kan
næppe opklares, men tilfældet må
tages som en advarsel og et varsko

Bendt Jørgensen.

PAPæsken kan i dette nummer præsentere et nyt medlem i bladudvalget.
Det er formanden for PPF, Bendt
J ørgensen, der som repræsentant for
fabrikkens funktionærer nu indtræder i udvalget.
Hr. Bendt Jørgensen afløser ingeniør Krebs, som har siddet i udvalget siden dettes start i august 1954.
PAP æsken takker ingeniør Krebs for
hans indsats i udvalget og byder hans
efterfølger velkommen i arbejdet.
7

Pigerne fra Engvej.
Stående fra venstre:
Conny Tøttrup, Asta Stavnstrup, Rita Christensen,
Birgit Poulsen.
Siddende:
Lis Hansen.

Idrætsforeningen havde indbudt alle
medarbejdere til en jule five-a-side
lørdag den 26. november på Kløvermarken. Dagen blev en succes. Der
havde meldt sig så mange, at vi
kunne udtrække 18 hold foruden 2
damehold og 2 lærlingehold.
KJ. 13 gik vi igang med de indledende kampe, hvor der blev spillet
med godt humør, selvom det var
koldt :__ især for tilskuerne. På banerne gik det varmt til, og vi så enkelte, der måtte ned og bide sig fast
i græsset. Ved 14-tiden kunne vi gå
videre med de hold, der havde klaret
de første skær og skulle slås om anden og pølsen.
Humøret var stadig højt trods den
skrappe vind, og Ernst på hold 13
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var god til at heppe sine gutter op.
Inden finalen spillede vore raske
piger en kamp, hvor det gik løs efter
alle kunstens lovlige og ulovlige regler. Det kneb i starten med at finde
ud af, om det var deres eget eller
modpartens mål, de skulle til, men
der blev da lavet et mål til begge
parter, så der skulle straffespark til
for at få en afgørelse.
Det vindende hold blev: Inger
Nielsen,
Jonna Kjærsgaard,
Lizzi
Andersen, Asta Stavnstrup,
Conny
Tøttrup og Lis Hansen.
For herrernes vedkommende gik
hold 7 og 12 til finalen, hvor hold
12 vandt ænderne, og hold 7 fik pølserne.
Andeholdet var: Michael Petersen,
B. Tørnblad, John Lundin, Ole Petersen og Coraind Christensen.
Pølseholdet var: A. Munch, Erik
,
Christensen, Børge Andersen, John
Langhoff og Sv. Erik Christensen.
Lærlingekampen blev vundet af:
Bjørn Bonde, Carlo .Juul, Hans Hansen, Flemming Mortensen og Jørgen
Andersen.
Da vi fik overrakt præmierne og
spist vor medbragte mad, gik vi
igang med bordtennis, medens de,
der ikke havde meldt sig, fik en lille
svingom under ledelse af musikmester Henriksen. som klarede opgaven
til alles tilfredshed.
Til finalen i bordtennis gik Arne
Petersen, Svend Larsen" Viggo Jørgensen og Georg Andersen. Her
vandt Arne Petersen og Svend Larsen.
Efter spillene og dansen er der
vist flere, der har været godt møre i

Portaphonen

i brug.

Formanden

for Philips

Idrætsforening,

musklerne dagen efter, men det er
bestyrelsens håb, at ingen har fortrudt, at de meldte sig til, og at de
vil stille igen, når der kaldes til et
sådant arrangement,

Alfr.

Sieben

og Børge

Andersen.

Tilv.

Edv.

Glisbo.

Og skulle der være nogle, der
kunne tænke sig at blive medlem af
Idrætsforeningen, håber vi, at de vil
melde sig til den afdeling, de ønsker
at deltage i.
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I centralordre-kontoret
hos Philips Export Company
i New York
Fra vor tidligere kollega, Flemming
Kristiansen, der for tiden arbejder for
Philips i New York, har vi modtaget
følgende:

Begyndelsen
var ikke ligefrem op·
muntreride. Ankom kL 9 en fredag
aften, og 12 timer senere var jeg i
gang i mit første job: Altmuligmand
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i en lille sportsforretning med ski og
skiudstyr som speciale. Jeg havde
unægtelig ventet mig noget andet,
hvad størrelsen angår-

Hos Philips i New York
Den L maj var der ikke mere at
lave i skishoppen, så jeg var heldig
at få et job i Philips Export Company, der er en afdeling af, hvad der
hedder North American Philips Co.,
Inc. Det var en forandring til det

II
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bedre. For det første en langt bedre
løn, 35 timers arbejdsuge og fri lørdag. Jeg arbejder for tiden i central
order dept., men håber at blive forflyttet til en anden afdeling for at
lære noget mere.
Her i Export Comp. arbejder VI
på en lidt anden måde end hjemme,
idet vores største omsætning ligger
på eksport her fra U.S.A. til alle
lande i verden af alt fra bildæk, bilreservedele, elektriske artikler, køleskabe til vitaminer. Det er ordnet
således, at vi har ene-eksporten for
en del amerikanske firmaer, der ellers intet har med Philips at gøre.
Vores største kundekreds ligger i
Syd- og Mellemamerika, og som et
eksempel på en europæisk kunde
kan nævnes Ferrosan i Danmark og
Sverige, som vi sælger vitamin-præparater til. Selvfølgelig gør vi også i
radiorør og nogle få speciallamper ,
men det er også mest eksport. Konkurrencen er hård her, så det er kun
ganske specielle rør og lamper, vi
kan sælge til særlige formål af og til.

Møbleret 4-værelsers
lommemad

gammel, dansk skik madpakke med
på kontoret hver dag, da vores pengemidler er ret begrænsede. Der er
visse regler gældende for, hvor meget
man må tjene som »Exchange-Students«, som vores officielle betegnelse er. Vi har begge lige fået opholdstilladelsen forlænget et år til
november 1956, og så må vi sikkert
rejse hjem, enten vi vil eller ej.

1700 dollars for den gamle Buick
Jeg er ikke, hvad nogle hjemme
kalder »Amerikaner-fanatiker «, men
man kan simpelthen ikke undgå at
kunne lide det her. Alle de ting, der
er med til at gøre livet lidt behageligt, findes inden for mulighedernes
grænse for de fleste. TV, moderne
køkkener og biler er næsten alles eje.
Hvis man vil have telefon, bestiller
man den den ene dag, og næste dag
kommer de og sætter den op. Lejligheder kan fås uden alt for meget besvær og til en anstændig pris, o. s. v.
- Hjemme kørte jeg rundt på et toBlad venligst frem, til side 13.

og

Jeg bor sammen med en anden
dansker, der ligeledes er her gennem
American-Scandinavian
Foundation
(hjemme kaldet Danmark-Amerika
Fondet). Vi har en dejlig 4-værelsers lejlighed, møbleret, dejligt moderne køkken og telefon i hver sit
værelse. Hele herligheden koster os
$ 100,- pr. måned alt incl. Det er
i Queens på Long Island - 13 min.
fra Grand Central med Sub-Way. Vi
laver selv mad, og tager ifølge god,

Flemming

Kristiansen.

11

Majskolbe-piber

og ten-gallon-hatte
prydede postvognens mandskab,
halsbrækkende tempo kørte gennem Londons gader.

Ved premieren på Doris Day-filmen
»Y oung at Heart« i London i foråret
udspilledes et veritabelt »westernshow« på Londons gader.
Fire cowboys i spraglede skjorter
og læderveste jog igennem bydelen
Mayfair i en gammel postvogn, forspændt fire vrinskende heste.
De forbigående kunne ikke undgå
at lægge mærke til dette besynderlige optog, der hensatte en til bedsteforældrenes tid.
Man var imidlertid snart klar
over, hvad meningen var, da de fire
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da man i et

cowboys kørte op foran hovedindgangen til Mayfair Hotel, hvor Doris
Day boede under besøget i London.
Den populære
stjerne
modtog
postvognens besætning, der var udsendt af Philips grammofonselskab
i England for at hylde hende og
overrække hende en kæmpe-iskage
formet som en Philips pladespiller.
Selskabet tog derefter postvognen
i nærmere øjesyn, og ved den efterfølgende reception var alt, hvad der
tæller, indenfor grammofon og film,
repræsenteret.

U.S.A. rapport,

fortsat

hjulet halv-køligt køretøj, her har
jeg en dejlig Buick med automatisk
gear og alle dikkedarer. Der er
unægtelig en forskel. Her hører man
ikke det evindelige valutavrøvl tværtimod. Folk er helt vilde efter at
sælge alle de ting, vi har sådan et
besvær med at få hjemme - og til
en rimelig pris. Af og til kan man
bag vinduesviskeren
på sin vogn
finde et kort fra en bilforhandler i
omegnen, der angiver, hvor meget
han vil give for ens køretøj, hvis
man giver den som trade-in ($ 1700
for min gamle Buick, hvis jeg ville
købe en ny Dodge til ca. $ 3600),
men det bliver der ikke noget af desværre.

På kursus i City College
Min fritid får jeg til at gå på et
af New Yorks 5 universiteter,
City
College, hvor jeg tager kursus i

Vi er lige

ankommet

fra «The Windy City".
sagde de fire

Business Management, Radio & TV,
samt Human Relations. Det er vældig interessant, men det koster en
masse penge at gå på skole her.
($ 105 for 4 måneder - 61/2 time
ugentlig). Resten af tiden går med at
se sig om, gå i biografen o. s. v.
Over radioen (station WNEW 1130 on your dial) annoncerer de
lige nu kl. 12 midnat »the
singing weatherman«, der er en moderne udgave af Meteorologisk Institut, at det vil blive regn i morgen.
J eg kan blive ved i det uendelige,
men jeg håber at have givet et lille
indtryk af min færden og livet her.
Min opfattelse er, at vi har en uddannelse herhjemme, vi ikke behøver
at skamme os over. Enhver dansker,
der har mod til at begynde fra bunden, vil, når han eller hun har vænnet sig til forholdene, have god
chance for at klare sig her og
klare sig godt.

og vi kommer med postvognen
cowboys til Doris Day.

«Th e Deadwood

Stage"
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PERMJ1ALE
PHILIPS A/S
Ansættelser
14. okt. ass. John Winkelmann,
markedsanalyse
1genansættelse)
20. okt. ekspd. lewy Petersen Bach, comm.lager
20. okt. chaufførmedhj.
Per Mortensen. kørsel
20. okt. chaufførmedhj.
Arne Fjeldsøe Petersen.
kørsel
21. okt. pakker Kurt Aarestrup,
comm.lager
1. nov. tegner, frk. Tove Sand Holm, neon afd.
1. nov. assistent A. Prip Pedersen. lampe afd.
11. nov. ek s pedlent Jørgen Nielsen, mont. belysn.
14. nov. chaufførmedhj.
Preben Bahr, kørsel
18. nov. bud Jørgen Jørgensen,
reklame afd.
1. dec. operatør Steen Poulsen,
økonomikt.

Fotograf Torben Christian.

Foredragsaften
i fotoklubben
Den 16. novbr. havde fotoklubben
møde med hl'. fotograf Christian
som foredragsholder. Hr. Christian
er til daglig leverandør af de billeder, der bruges f. eks. i »Papæsken«.
Det blev en interessant og udbytterig
aften for medlemmerne.
Hl'. Christian viste først en del af
sine egne billeder, hvorefter medlemmerne spurgte løs om finesserne
ved fotograferingen og forstørrelsen
af disse. Vi fik på den måde en hel
del fiduser om fotoarbejde, som man
håber må sætte spor ved fotoklubbens næste konkurrence.
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Fratrædelser
14. okt. bud Iwan Hllsf øw, reklame afd.
30. okt. assistent P. Roland Hansen. lampe afd.
30. okt. assistent Mogens Greve, reklame afd.
30. okt. kontorist Gurli Wissing Nielsen, L.K.
2. nov. ekspedient Johan Christiansen,
Odense
1. nov. vikar Sven Selig, modt. afd.
11. nov. ekspedient
C. V.Søndervang,
mont.belysn.
30. nov. kontorist, frk. Birgit Venster, markeds"
analyse
30. nov. assistent Ib [o hnsen , loK.
30. nov. kontorist, fru Jytte Wallin,
økonmikt.
30. nov. kontorist, fru Glady Wahlgren, tele

P. G. I. A/S
Ansættelser
5. nov. ekspeditrice.
fru Edel Wahl, lager
11. nov.lagermedhjælper
Knud Bengtsen, lager
21. nov. assistent Poul Sølberg, adm.
Udnævnelse
5. nov. ekspeditrice, frk.

Inger

Davidsen,

lager

REPAX A/S
Ansættelser
3. okt. radiomek. Arne Boisen
1. nov. radiomek. Flemming Palsøe
7. nov. radiomek. Kurt Sjølin
7. nov. radiomek. Volmer Mørkow Christiansen
14. nov. arbejdsmand Vagn Lindhard Christensen

A/S AXEL

SCHOU

Ansættelse
10. okt.lagermedhjælper

Kai Kenting,

Udnævnelse
26. sept. overassistent

Peter Thonning,

lager

Omflytninger
~
1. nov. Per Toft fra ASAS til FINAX
-;:;;.1. nov. Erik Nissen fra budget afd. P til ASAS
1. nov. E. Moesgaard fra budget afd. PH til
concernbogholderiet
PH

1. nov.
1. nov.

K. Hammer-Pedersen
fra comm.lager
P.G.I. bogholderiet
Børge Andersen fra hulkort afd. til
budget afd.

Hjemvendt
fra militærtjeneste
1. dec. Ole Weiskopf Hansen,

belysn.

til

afd.

FABRIKKEN
Ansættelser
12. okt. kt.ass., frk. Sonja Halvorsen, indkøb
15. okt. kc.ass., fru A. Quistgaard,
pro.kt. f. app.
15. okt. fru Gerda Dyrbye Hansen. receptionsdame
7. nov. kt ass., fru Lilli Kr Uqer-, pro.kt. f. metalv.
1. dec. prod.leder K. P. Olsen, mek. app.gruppe
1. dec. assistent Preben j. Hansen, underdelsafd.
1. dec.
vægter Richardt
Nielsen
Udnævnelser
16. okt.lagerassistent
Karsten
Bjørnholt,
Yderlandsvej, ti dl . arbejder
16. okt. overassistent
Gunnar Dyr-stad,
produktionskontor for metal varer, tid!. assistent
i forkai ku lationsafdel ingen
1. dec.lagerass.
Ernst Schnell,
Enqvej, tid!. arb.
1. dec. undermester Erik Hornslet Andersen,
montageafd.,
tid\. tekn.ass.,
montageafd.
Fratrædelser
15. okt. receptionsdame,
fru Tove Øster
31. okt. kt.ass. Ove Sylvest Nielsen. lønningsbogh.
31. okt. vikar, Eric Hotf-Hansen, laboratoriet

Nye arbejdere
3.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
9.
9.
13.
14.
22.
26.
29.
5.
6.
10.
25.
27.
2.
S.
7.
13.
26.
26.
28.
7.
11.

11.
12.
13.
24.
25.

sept.
sept.
sept.
sept.
sept.
sept.
sept.
sept.
sept.
sept.
sept.
sept.
sept.
sept.
sept.
sept.
sept.
sept.
sept.
sept.
okt.
okt.
okt.
okt.
okt.
sept.
sept.
sept.
sept.
sept.
sept.
sept.
okt.
okt.
okt.
okt.
okt.
okt.
okt.

på fabrikken.

kvindl. arb. Nina Olsen. PhiliShave
arb. mand Valsted Hemmingsen, PhiliShave
arb.mand Leif Andersen, PhiliShave
ar b.mand Erland Christiansen, PhiliShave
arb. mand Theodor Lorensen. PhiliShave
arb.mand Ulf Eiler Dørge, PhiliShave
arb. mand Hans [aco bsen , PhiliShave
arb.mand [ør-n Jørgensen, PhiliShave
arb. mand Jens Petersen, PhiliShave
arb.mand Benny Christiansen,
PhiliShave
kvindl. arb. Renate Hvingtoft, PhiliShave
kvindl. arb. Anne Lise Petersen, PhiliShave
kvindl. arb. Efra Sørensen. PhiliShave
kvindl. arb. Åse Krabbenhøft,
PhiliShave
arb.mand Edvin Larsen. Phili Sh ave
kvindl. arb. Grethe Kann, PhiliShave
kvindl. arb. Erna Christensen,
PhiliShave
kvindl. arb. Karen Hjorr h, PhiliShave
arb.mand Ib Hansen. PhiliShave
arb.mand Svend Poulsen, PhiliShave
arb.mand Leo Hansen, PhiliShave
arb.mand Carl Hæsumgaard,
PhiliShave
kvindl. arb. Licia Andersen, PhiliShave
kvindl. arb. Birthe Weichel. PhiliShave
kvindl. arb. Lotus Madsen, PhiliShave
kvindl. arb. Annie Nielsen, chassis
r-adi ot ekn , Kaj Johnsen, chassis
kvindl. arb. Grethe Nielsen,
chassis
kvindl. arb. Birgit Seiler, chassis
kvindl. arb. Anna Strandbech,
chassis
kvindl. arb. Hertha Nielsen,
chassis
kvindl. arb. Leila Petersen, chassis
kvindJ. arb. Ingelise Hansen, chassis
kvindl. arb. Bente Petersen, chassis
kvindl. arb. Jane Edith Olsen, chassis
kvindl. arb. Aase Petersen, chassis
kvi ndl , arb. Aase Seidelin,
chassis
kvindl. arb. Sonja Nielsen, chassis
kvindl. arb. Bente Bodholdt, chassis

31.
1.
7.
14.
19.
21.
23.
26.
28.
3.
4.

okt.
sept.
sept.
sept.
sept.
sept.
sept.
sept.
sept.
okt.
okt.
10. okt.
11. okt.
13. okt.
24. okt.
24. okt.
31. okt.
31. okt.
31. okt.
5. sept.
6. sept.
6. sept.
15. sept.
26. sept.
27. sept.
27. sept.
27. sept.
27. sept.
6. sept.
12. sept.
14. sept.
27. sept.
20. okt.
1. sept.
11. okt.
11. okt.
12. okt.
6. sept.
7. sept.
9. sept.
13. sept.
26. sept.
4. okt.
9. sept.
10. sept.
21. sept.
24. sept.
28. sept.
4. okt.
5. sept.
6. sept.
12. sept.
12. sept.
26. sept.
11. okt.
11. okt.
31. okt.
6. okt.
10. okt.
26. okt.
7. okt.
10. okt.
10. okt.
7. okt.
8.okt.
26. sept.
4. okt.
27. sept.

kvindJ. arb. Lis Kristensen,
chassis
værktøjsmager johan Dørge, M.V.
værktøjsmager Tommy Svare, M.V.
værktøjsmager
[ar-ne Lundberg, M.V.
arb.mand Oskar Christensen, M.V.
værktøjsmager Torben Døssing, M.V.
arb.mand
Aage Sartil. M.V.
arb.dreng Palle Lilja, M.V.
værktøjsmager
Arend Wormgoor, M.V.
kvindl. arb. Birthe Hansen, M.V.
arb.mand Hans Thorup, M.V.
kvindl. arb. Elly Petersen, M.V.
kvind!. arb. Inger Hansen, M.V.
kvindl. arb. Grethe Larsen, M.V.
kvindl. arb. Vivi Vallø-Hansen,
M.V.
arb. mand Egon Hansen, M.V.
værktøjsmager Arne Petersen, M.V.
værktøjsmager Sven Jensen, M.V.
kleinsmed
Helge Olesen, M.V.
arb. mand Hans Henriksen,
spole
arb.mand John Rasmussen, spole
arb.mand
Poul Gotfredsen, spole
kvindl.arb. Grethe Rasmussen, spole
arb.mand Curt Hugsø, spole
kvindl. arb. Ketty Nielsen,
spole
kvindl. arb. Ellen Petersen, spole
kvindl.
arb. Edith Stahl-Jensen,
spole
kvlndt. arb. Inga Kisum, spole
arb. mand Bent Eriksen, ejendom
arb.mand
Ib Svendsen, ejendom
arb.mand Hans Bartholin Dupont, ejendom
elektriker Karl Christensen, ejendom
elektriker Find Christiansen,
ejendom
arb.mand Børge Hartvig Hansen, lager
arb.mand Jørgen Andersen, lager
arb.mand Jørn Frøslev, lager
arb.mand Bent Hyltoft Mortensen, lager
arb. mand Verner Østergård,
G.A.
arb.mand Erik Helmer, G.A.
arb.mand Svend Aage Pedersen, G.A.
arb.mand Corvind Christensen, G.A.
arb.dreng Henning Jørgensen. G.A.
arb.mand Leif Holm, G.A.
kvindl. arb. Lise Olsen, båndoptager
kvind l, arb. Else Andersen, båndoptager
kvindl. arb. Margrethe Jensen, båndoptager
kvindl. arb Eva Duekjær, båndoptager
kvindl. arb. Helga Frederiksen, båndopt.
kvindl. arb. Inge Olsen. båndoptager
arb. mand Svend Schmidt,
småapp.
kvind!. arb. Anna Kristensen, småapp.
kvindl. arb. Minna Emanuelsen, småapp.
kvindl. arb. Ebba Jørgensen,
småapp.
kvindl. arb. Lillian Christensen,
småapp.
kvindl. arb. Gerda Poulsen, srnåapp.
kvindl. arb. Kirsten Bøgh Nielsen, småapp.
kvindl. arb. Tove Ryberg, småapp.
kvindJ. arb. Bodil Mortensen, lampe A
kvindl. arb. Juliana Rasmussen,
lampe A
arb.mand Aage Pedersen, lampe A
arb.dreng Svend Aage Holm, lampe B
kvindl. arb. Ena Svendson, lampe B
arb.mand Eigil [ensen , lampe B
kvindl. arb. Birthe Mortensen, lampe 2
kvindl. arb. Edith Marker, lampe 3
kvindl. arb. Hedvig Stolz, V.K.
kvindl. arb. Rita Jørgensen, K.K.
arb. mand Niels Stegmann, F.A,

Fratrædelser
1. sept. kvindl. arb. Lillian Mikkelsen, M.V.
22. okt. mekaniker Jacob Abramowitz,
M.V.
3. sept. kvindl. arb. Else Olsen, PhiliShave
7. okt. arb. mand Karl Rasmussen, spole
10.okt.
k vi ndl . arb. Birthe Calberg, chassis
14. okt. arb. mand Axel Holm, dynamo
17. okt. arb.mand Karsten Bjørnholt, lager
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Herre I:
kl. 20,53, Magasin,
18/12 " 15,46, Hafnia,
15/1 " 20,30,0.LF.,

Otto Mønst. Hall.
Idrætshallen.

11/12

Herre II:
kl. 17,46, Carlsbg.,
15/1 " 21,06, M.L.U.,
29/1 " 20,23, S.A.S.,

Idrætshallen.

18/12

GODE RESULTATER
I VENTE
men der er langt til enden
Håndbold
Vi er endnu ikke nået så langt, at VI
kan danne os noget skøn. Indtil nu har
damerne' haft 3 kampe i KFIU's mesterrække, tabt 2 kampe og vundet 1. I
FKBU, hvor vore damer spiller i A-rækken, ser det ud, som om man er bange
for dem, da de har vundet deres kampe
uden kamp. Det er sørgeligt, at der er
hold, der ikke stiller op.
Herre I ligger som nr. 6 i KFIU's
A-række, men har kun spillet 2 kampe,
hvor de andre har spillet 3, så der er en
god ende igen, hvor vi skal vinde for at
klare os til oprykning. I FKBU's mesterrække ligger holdet ubesejret efter a t
have spillet 3 kampe.

SKAKRESULTATER
K.F.LU.s åbne efterårsturnering
er nu
færdigspillet.
Følgende Philips spillere
opnåede placering:
A. rækken

R. Dahlin
D. Svendstrup

B.

Nr. 2
1

Præmie uddeling og lynturnering
afholdes på Frederiksberg
Rådhus, torsdag den 15. decbr. kJ. 19,15.
K.F.LU.s
vinterturnering og Philips
interne turnering påbegyndes i januar.
Interesserede
kan få nærmere besked
Lokal 387.

Herre I har det lige modsat. Dette
hold ligger ubesejret i KFIU's A-række
efter a t have spillet 3 kampe med en
målaverage 28-12.
I FKBU's 2. hold-række har de spillet
2 kampe, tabt 1 og vundet 1.
Men der er langt til enden, så
nok få gode resultater at se.
Kampe i december
Damer:
4/12 kl. 21,09, Titan,
18/12 " 13,56, R.LF.,
15/1 " 20,46, B&W,
" 20,00, LS.A.,

RAM 2220

VI

skal

PAPæsken
Husorgan for Philips A/s.
A/S Axel Schou og Pope A/S

og januar

Redaktion:

Otto Mønst. Hall.
Idrætshallen
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