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Selvom
stillede

man har brækket en arm, er der intet i vejen for, at man kan give blod. Fru Inge Hansen
trods sin beskadigede venstre arm gerne den højre til disposition, da blodbanken kaldte.

De livgivende dråber
403

B

gav blod til blodbanken

loddoner-aktionen midt i maj
måned til fordel for Bispebjerg
Hospitals Blodbank fik i år tilslutning fra ialt 403 donorer fra alle
Philips afdelinger.
Den første tapning fandt sted i
1954 - men antallet af donorer er
i dag betydeligt større end ved starten.
Blodbankens forbrug af blod var i
fjor 22.000 flasker mod kun 16.000
i 1954.
I år regner overlæge P. H. Andresen med at skulle skaffe 24.000
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flasker (hver flaske = een tapning)
til Blodbankens livsvigtige arbejde.
I et brev, som overlægen på
hospitalets vegne har sendt Philips,
takker man for den præcise tilrettelægning af arrangementet. T apningen var så godt organiseret,
at man den 14. maj satte en rekord for hospitalets tapninger med
175 på een dag.
Overlægen beder om, at hospitalets tak for den uvurderlige hjælp
når ud til hver enkelt donor. Takken
være hermed videregivet.

Det

tog Edison år at fremstille den
første glødelampe. I 1879 lykkedes' det ham efter mange forgæves
og skuffende forsøg dog at nå sit
første mål: en glødelampe, der kunne
brænde i 45 timer. Først Amerikasiden hele verden undredes over dette
moderne mirakel.

i·

Idag fremstilles
på Philips fahrik
på Strandlodsvej
en glødelampe hvert
sekund og tilmed en lampe, der i
gennemsnit kan hrænde i 1000 timer.

Disse to yderpunkter
angiver i en nøddeskal den tekniske udvikling, der ligger
mellem 1879 og 1957 - 78 år, i hvilke
en verden hlev bedre oplyst ....
så bogstaveligt, som dette overhovedet
kan siges.
I 1933 begyndte
Philips
at fremstille
glødelamper
i Danmark.
Idag
stor.

er årsproduktionen

30 gange

så

Disse millioner lamper fremstilles
hvis man regner med de medarbejdere,
der er direkte beskæftiget
med produk-

l

Glaskolberne.
der ud pakkes med en hastighed
af
godt
35000
om dagen
(af to damer).
skal være
pinligt rene. Jobbet med at skylle kolberne er
ikke ufarligt,
idet skylningen
foregår
med flussyre,
saltsyre
og vand.
Her er specialarbejder
Aage
Valdemar
Pedersen ved skyllemaskinen.
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Man skal have gode øjne for at lægge
de hårfine
wolframspiraler frem til det apparat, der fører dem
ind i produktionen.
Montrice
frk. Kirsten
Nielsens
job er det, der i teksten
beskrives
som eksempel
på,
hvilke
opgaver
maskinerne
trods alt ikke kan løse.

Formå let med disse billeder og denne
tekst er blot at give nogle spredte glimt.
fra den sindrige og spændende
proces,
der hedder glødelampens
tilblivelse
under vore egne himmelstrøg.

tionen af 65 a n sa t t e i lampefabrikken. Hele produktionen
foregår ved tre
maskin-grupper
- og det hele tager sig
nøjagtigt
så indviklet
ud, som det er.
Der kan skrives og er forøvrigt
skrevet
bøger om et af vor tids vidundere glødelampen
og dens fremstilling.

l en maskingru p pe sker fremstillingen
så regelmæssigt,
som kun maskiner
kan
arbejde. Sker der noget forkert
i fabrikationsprocessens
lange kæde,
advares
de, der har tilsyn med maskinerne,
af et
automobilhorns
arrige hvæsen fejlen
rettes - den sindrige proces fortsætter.
Gribere, hjul og stænger udfører smidigt
og elegant de opgaver, de fra teknikernes og leorurukterernes
hånd er bestemt
til. De fører de mange dele sammen en gasflamme smelter sammen, lodder og .
skærer endda det overflødige
væk. Glødetråden anbringes -lampen
tømmes for
lu] t, fyldes eventuelt
med Argon. Den

Specialarbejder
Nilo
Hemmingsen
tager
de færdige
bærestel
og placerer
dem i indsmeltningsmaskinen.
Han skal samtidig
på den runde skærm
midt i billedet
holde
øje med
bær-estef lets skygge for at se,
glødetråden
er rigtigt
anbragt
på elektroderne.
I baggrunden
kigger
montrice
fru lillian
Nielsen
op fra wolframtråd-pålægningen.
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om

Disse to damer, montrice
fru Anna Hemmingsen
(tv)
og montrice
frk.
Elise Allermann
(th),
anbringer
soklerne
på de tilsmeltede
lamper.
Disse fortsætter
ind i endnu
en maskine,
hvor
de afprøves
første
gang,
og soklerne
fæstnes
til lamperne.

[erst.e prøve [inder sted. Så dukleer soklen op i billedet,
fyldes med kit, [æstnes ....
og så er der kun gået 10 minutter, fra vi startede
processen,
og til den
færdige lampe triller ud af maskinen
og
er klar til forskellige
former for afprøv.
ning, Med de mange lamper,
der er i
produktion
på een gang triller der en
færdig
lampe ud fra maskinerne
hvert.
sekund.
Såre simpelt ikke sandt. ...

Men hvilke opgaver
har mennesket
denne verden af sindrig teknik?
Svaret må blive: mange.
Der er stadig lnange opgaver, SODI
en stål hjerne og en gasflamme
ikke kan
udføre. Billederne,
der illustrerer
denne
artikel; For tæ ll er om det arbejde,
der må
udføres med menneskehånd.
øjet ser og
finder
fejl, som ingen
maskine,
hvor
sindrig den end er, kan. afsløre.
Vi drager et enkelt eksempel
frem for
at illustrere
håndens
og øjets betydning.

Wolfram
De har hørt navnet
er i den form, hvori det dukker
op i
Philips fabrikker
i Eindhoven,
et uanseligt, gråt pulver,
der er udviklet
af mineralet Sceelit i Nordamerika
og på New
Zealand.
Wolfram pulveret
udsættes
i hydrauliske presser for et meget højt tryk, hvorved det formes til firkantede
stave, der
er meget .sprøde
og let går i stykker.
Derfor anbringes
de i særlige ovne, hvori
stavene
får en behandling,
der forener
de enkelte
bestanddele
til en fastere
enhed.
I den næste proces ophænges
staveue
i en vandafkølet
glasklokke
og gennem·
løbes af en strøm på indtil 5000 ampere.
Nu er stavenes
småpartikler
Iigefrem
"klistret" sammen og m a n kan endelig begynde
på at smede og trække
stavene ud til en tynd, tynd tråd.
På sin færd videre frem passerer wolframtråden
blandt andet - for at blive
så tynd som mulig hårfine
kanaler,
der er boret gennem diamanter
under mikroskop - ja, tråden passerer flere hold
diamanter,
hvis kanaler
bliver
tyndere
og tyndere.

Denne
kontrol,
som montrice
fru Olga Zacho
udfører, kan heller
ikke klares af nogen maskine.
Her
gælder
det om at se, hvorvidt
de færdige
lamper
i det ydre er behæftet
med fej I.
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Til sidst opnår man den ønskede tykkelse. (hvis man kan bruge den betegnelse om noget så tyndt).
Til en glødelampe
på 40 watt har uiolf ram tråden en tykkelse på 0,024 mil/imeter,
Men hermed er processen ingenlunde
færdig. Tråden bliver i den videre proces spiraliseret
- ja, endda dobbelt spiraliseret efter et særligt system, og først
da kan den bruges i glødelampen.

Hele denne proces finder ikke sted
herhjemme,
men i Holland. Vi modtager
færdige glødetråde
- og nu dukker det
menneskelige
moment op i den ellers så
maskinelle
proces .
. På et vist tidspunkt
skal wolframspiralerne indføres
i produktionen.
Sp ir a-

Forinden

de færdige

lamper

når til pakkemaskinen.

lerne er så små og fiue, al man ikke har
kunnet fremstille
en maskine til indføringen, men må overlade
dette til en
montrice,
som ved hjælp af en pincet
skiller de enkelte tråde fra hinanden
og
lægger dem på en særligt formet valse,
hvorfra et par gribere fører trådene til
maskinen.
Den forunderlige
proces
Fortsætter,
hjulpet
af menneskehænder
og menneskers snilde. Hvor maskinerne
må give
op, tager menneskene
fat og omvendt. Det er en god vekselvirkning.
De færreste
tænker
på, hvilken sum
af erfaring og dygtighed, der ligger bag
'konstruktionen
og fremstillingen
af den
glødelampe,
man skruer
i fatningen
i
stuen.
Og husk så blot:
Det er klart. ... den skal være mat!

der er vist her, er de afprøvet

to gange.

Første gang

umiddelbart efter fremstillingen.
Senere foretages en statistisk kvalitetskontrol,
og så først er de klar til
den automatiske
pakning, der klares her af montrice fru Bente Jacobsen (i forgrunden).
montrice fru
Kristine Hansen (stående i baggrunden) og montrice fru Else Kofod Jensen (med ryggen til).
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I

PPF's

,eneltlllo/stlmlln,

S

om tidligere år startede man generalforsamlingen
den 24. maj med spisning, og den gode mad må have haft en
heldig indflydelse på deltagerne, for den
efterfølgende
generalforsamling
foregik
i -en fredelig atmosfære
med kvikke og
morsomme
bemærkninger.
Formanden,
B. Henriksen,
blev genvalgt,
mens O.
Steinmetz blev valgt til kasserer i stedet
for Thomas Hansen, der ikke ønskede
genvalg. Revisor
blev Tage Lorenzen.
Som bestyrelsesog revisorsuppleant
valgtes
henholdsvis
K. Sørensen,
fru
Ingrid Thorsen og P. Brandt.
Formandens
beretning
med orientering fra de forskellige udvalg samt regnskabet blev godkendt
efter forskellige
kommentarer.
'Generalforsamlingen
sluttede med trækning af ferielotteriet,
hvori
gevinsternes
antal i år var 20.
De heldige blev:

Afdelingscheferne
A. Echart og
lykønsker
fødselaren.

E. Halger

Kr. 700,Fru E. Heegård, Martin
Larsen, K. SCOH Nielsen.

Larsen,

fru

r.

TAK FOR

Kr. 400,-

Kr. 300,-

ed en lille omskrivning
af et gammelt mundheld vejen til Philipsfunktionærernes
hjerte går over deres
maver
kunne
man den 27. maj
fastslå, at frk. Helga Dam har vundet
sig mange venner hos Philips ~ skal
man dømme efter den hyldest, frk. Dam
blev genstand for på sin 60 årsdag.

V

H. Krebs, G. Søndervang,
frk. Marg.
Eriksen. H. Jansen, E. J arsing, fru Sonja
Losnedal, H. Winberg, fr k. r. Fr iis, W.
Falck, Bent Holm, M. Lyk Sørensen.

Billede)',
del' hal' været anvendt
i Philiskopet eller andre
Philips-publikationer,
og som. er taget af vore
egne fotografer,
kan erhverves
i
størrelsen
12X16 cm ved henvendelse til lokal 320. Prisen er pr.
s/k
2,50 kr.,
dog kan billeder
~e;eres i andre formater
til priser,
varierer efter størrelsen.
~

L

I

l'l

MAD

Hans Lykke, G. Frederiksen,
H. Christensen, L. Cla usen, K. E. Per lsø,

Direktørerne
N. B. Sommerfeldt
og P.
Selig, PAPs bestyrelse,
afdelingschef
A.
Echart og talløse "pensionærer"
mødte
op for at gratulere
dagens populære
fødselar og for med ord og gaver at sige
et hjerteligt
tak for mad.

I

Frk. Dam tog med klædelig beskedenbed mod alle de pæne ord og gaverne,
og der blev serveret vin og kransekage
for de mange taknemmelige
gæster.
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men til gengceld er der stemning
et stykke med marineret sild

I

oktober måned næste år skulle den
nye kantine på fabrikken være klar
til sin første bespisning om alt
går vel.
Allerede nu - inden murene har
rejst sig til kantinebygningen - prøver man at finde ud af, hvad de ansatte på fabrikken skal have at spise.
For de skal have det, de bedst
kan li'.

En af de ting, man ikke bryder sig
meget om på fabrikken, er karrysalat.
Derfor vil den næppe være at finde
på smørrebrødslisten i den nye kan-

tine. Hvis ikke smagen ændrer sig
væsentligt i løbet af det halvandet ar,
der er, til kantinen skal tages i brug,
vil den marinerede sild formentlig
være en af de ting, man sætter
pris på.
De nævnte problemer er blandt de
mange, som fabrikkens marketenderiudvalg beskæftiger sig med. Og for
at have en løsning klar til rette tid,
er man allerede gået i gang.
En gang om ugen mødes marketenderiudvalget Sv. Loft, Greta Larsen, Inge Hans n og P. Nagel) med
marketenderiets
.r, fru Ester Hansen, dels for at f. s lægge den kommende uges mi agsplan, dels for at
sludre samme o
de problemer,
der måtte være o sået.

~

En af udvalgets afgjorte fortjenester er den forbedring, der er sket
for kaffen og theens vedkommende.
I dag er der syv gram kaffe i hver
kop, der går over disken - og selv
om det ikke er ren kaffe - har man
Er den, som den skal være?
Fru Lilly Ravn skænker
op for formanden
for PPF.
B.Henriksen, mens medlem af marketenderiudvalget,
fru Greta Larsen sætter
smag
på de brune dråber.

Svend Loft tager et vue ud over lækkerierne,
som fru Inger 0rving præsenterer.

gennem mange smagsprøver fundet
frem til, at kaffen bliver bedst, hvis
der er en smule d-s ning i. Og til
dem, der finder s
gram for lidt,
blot dette: Syv gr
. sandsynligvis
mere, end fruen
l jemme
bruger
til daglig.

~~~

gå. På .denne måde skulle køkkenpersonalet og udvalget efterhånden
kunne danne sig et skøn over, hvad
man ikke bør byde Philips-folk. De
nævnte resultater med karrysalat og
marinerede sild er konkrete beviser
på, hvilken smag kunderne i marketenderiet har - og ikke har.

*

Theen? Den laves i overensstemmelse med Thepropagandakontorets
forskrifter - og finere kan det ikke
blive. Theen trækker i fem minutter,
hvorefter thebladene fjernes, så garvesyren ikke når at anrette smag smæssige ødelæggelser.
1<:

Fabrikkens smørrebrød er et kapitel for sig. Udvalget omfatter 36 forskellige slags pålæg, som er at finde
på brød-underlaget i løbet af to-tre
dage. Det relativt store udvalg har
man foretrukket for tid efter anden
at kunne lade det mindst ønskede ud-

Blandt de opgaver, som marketenderiudvalget endvidere skal beskæftige sig med, er den nye kantines indretning. Man har besøgt flere københavnske storvirksomheders kantiner
for at hente gode ideer, som vil blive
taget op hos Philips. Selvbetjening
bliver en af tingene - stolene vil
alle steder blive ophængt under bordene, som det allerede er tilfældet
med nogle af dem - gulvbelægningen har man bestemt sig for - og
så fremdeles.
Og formålet er ene og alene at
skaffe så gode kantineforhold som
muligt.
9
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Du, Therkild,
skal vi høre, om regulatorrøret
i skærmkappen
virker ~
Ja, hae-du
set, om kassen er tilsluttet
de
rigtige
1271/2 volt jævn vekselstrøm.
Nå, ok.

2

-

Næh.

du,

Jørgen,

de kosmetiske

jeg

tror

stråler.

den

Eller

et: gal med
måske
er det

kantbelysningen.

-

Men Therkild dog -

engang - jo, for sådan begynder enhver historie fra gamle dage to ungersvende,
som havde et vældigt
tag
på at skille
ting ad ....
og sætte dem
(rigtigt?)
sammen igen.
De hed Therkild
og Jørgen og her
er beretningen
om deres første forsøg udi
radio-reparatørens
vanskelige job.
Siden blev legen til alvor. Therkild
og
J ørgen har fået mere indviklede
ting at
pusle med. Therkild
Burkul
og Jørgen
Ibsen sysler nu med så alvo.rsf uld e ting

D

5
-

Nu

har

jeg

Hvad har
Fået

sad -

det.

du ~

CF a-røret

løs.

Pokker

men med fars knil5tang

Vi ka' lige så godt flytte
skalaen,
stationerne
kommer
til at passe.
Gelinde,
gelinde.
Pas på lakken.

så fast

gik

så

det

det.

6

er var

hvor ved du alt det fra ~

Ja, tænkte ieg det ikke nok, Therkild.
filteret er alt. alt for selektivt.

Bånd-

4

Jørgen,
hent specialværktøjet.
er alvorligt.
Vi må ha' uhyret

Det her
trimmet.

som moderne radio- og fjernsynsapparater
i Repax. Og i Repax klarer man sig ikke
med hammer og mejsel - alene.
Her er beretningen
om, hvordan
Therkild og Jørgen med datidens
hjælpe.
og
måleinstrumenter
(hammer og mejsel) ordner problemerne
i en Sonate 424 U en
31/2 rers universal .Dctode super" med syv
aistemt.e kredse, kortbelgeomr
åde, automatisk fading kontrol og permadynamisk
højttaler af typen 2368, årgang
1937/38 pris (/ørlcrigs) 365 kr.

Begge i kor:
Vi må sætte
den på ventehylde
og fortælle far, at det vil koste 375 kr. at reparere
den - hvis vi havde reservedelene
til den.
Hvis han ikke vil have den igen, koster
det

8

kun 25 kr., at vi smider den væk for ham.

7

Therkild
monolog:
Jeg er h e l t sikker på, at støjen kom
fra lysnettet.
Nu prøver
jeg "at klippe
ledningen over, så kan spetaklet
ikke komme
d e n vej.

I
~

Den nye kunstforening

har allerede

T7 unstforeningen

Philips, der blev
startet ved et møde på Industrigården den 3. maj, har fra første færd
haft vind i sejlene. Der er nu 152
medlemmer,
og foreningens ledelse
har fastlagt en del af de arrangementer, medlemmerne skal nyde godt
af i sommerens og efterårets løb.

.1"-

Der deltog ca. 80 interesserede
i det
stiftende
møde. Ingeniør P. Rosvall redegjorde for formålet
med at stifte en
kunstforening:
Afholdelse
af udstillinger, besøg på kunstudstillinger,
bortlodning af kunstværker,
formidling
af medlemmers kunsrindkøb,
afholdelse af foredrag - og andre arrangementer
til fremme af interessen for kunst.
Enhver, der er ansat hos Philips Industrigården
eller fabrikken - Finax,
Repax, Axel Schou, A. P. Hansens Ma-

12

152 medlemmer

skinsnedkeri
eller P_G.I. kan være medlem. Kontingentet
er 2 kr. pr. måned og for de fleste af de penge, der indkommer som medlemsbidrag
eller på anden måde, er det tanken
at indkøbe
kunst, som bortloddes een gang årligt.
De nærmere regler for bortlodningerne sikrer, at et flertal af medlemmerne opnår gevinst,
idet man har
skabt
en lodtræknings-ordning,
der
med/ører
flere chancer for hvert år,
man ikke får gevinst.
Det forslag til vedtægter,
der blev
diskuteret
på det stiftende
møde, blev
godkendt,
og medlemmerne
får i disse
dage et eksemplar
t il sen dt.
Kunstkri tike ren, chefredaktør
Preben
Willman, holdt derefter
et inspirerende
foredrag
om "Hvad siger kunsten
os".
Foredraget
var, til trods for at det blev
holdt uden illustrationer,
særdeles levende og in teressant.

•

I den mellemliggende
tid har styrelsen
ikke ligget på den lade side. Man har
konstitueret
sig med ingeniør Rosvall,
Industrigården,
som formand,
fællestillidsmand Svend Loft, Lampe, som næstformand,
afdelingschef
A. Echart,
økonomikontoret, SOlD kasserer og assistent
B. Kolbe, FM, som sekretær.
Styrelsen
består desuden af undermester
Poul Sørensen, UA, tillidsmand
E. Broe, MV, og
tegner J. Brock, Philora tegnestue.
Blandt de arrangementer,
styrelsen har
fastlagt, er en allerede igangværende
udstilling
af impressionistiske
malere.
I
juni måued følger en udstilling
om nyere dansk malerkunst,
til efteråret
en udstilling af moderne danske maleres værker samt en udstilling af verdensmestres
værker.
Desuden
følger
flere
arrangementer
med rundgang
nnder sagkyndig
vejledning på aktuelle udstillinger.

Chefredaktør

Alle udstillinger
vil blive ophængt såvel på fabrikken
som i Industr igår den.
I videst mulig udstrækning
vil man efter
nogen tids ophængning
sørge for, at udstillingerne
forklares
af
sagkyndige.
Dette vil bI. a. blive tilfældet
med udstillingen
af de danske maleres værker,
der forklares af Preben \Villmann, samt
udstillingen
af verdensmestrenes
værker,
som kunsthistorikeren
Broby-J ohansen
vil anskueliggøre.
Også de kunstværker,
der til januar
vil blive indkøbt
til bortlodninger,
vil
blive ophængt
de to steder nogen tid,
inden bortlodningerne
finder
sted. En
del af de billeder, der ophænges på Industrigården
og fabrikken,
vil blive udlånt til Lergr avsvej og A. P. Hansen.
Medlemstegning
finder
stadig
sted.
Henvendelse
kan ske til et af styrelsesmedlemmerne.

Preben
Willmann
i samtale
med (tv) afdelingschef
A.
der er henholdsvis
kasserer
og formand
i Philips

Echart og (th)
kunstforening.

ingeniør

Rosvall,
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re brande vil naturligvis
hele bedriftsværnet blive sat ind.
Industrigårdens
bedriftsværn
sluttede
med en realistisk anlagt øvelse den 22.
maj. "Sølyst"s gamle veranda var til formålet flyttet ud på frit land, til anledningen døbt om til "Brandmandens
lyst"
og fyldt
med brændbare
materialer.
Foran
var anbragt
to mindre
vågne
brandmænd,
som senere gik med op i
luerne.

Der blev gået til ilden med iver, lyst - og
masser af vand. Her er nogle BYer i færd med
at montere slangerne til slukningen.

interens
uddannelsesog øvelsesprogrammer hos bedriftsværnene på fabrikken og i Industrigården
er for tiden ved
at blive sluttet med endelige øvelser, der
Iastslår
den grundige
uddannelse,
begge
BV har fået.

V

På fabrikken
tæller bedriftsværnet
nu
102 medlemmer
men man vil gerne
have flere med. Der sluttes af med en
vedligeholdelsesøvelse
for brandmyndighederne.
Der er dannet et særligt brandkorps
på ot te mand, som skal i funktion
ved
mindre brande. Dette korps har især til
opgave med håndsprøjter
og lignende
manuelt
betjente
slukningsapparater
at
søge at holde eventuelle brande nede, til
brandvæsenet
kommer. I tilfælde af stør-
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Her hjælper frk. Bente Sandborg, UA, med at
iklæde O. Gulev, FB. Gulev er 40 cm højere end
frk. Sandborg. Billedet her illustrerer på. udmærket
vis, at alle uanset køn og størrelse er velkommne i
fabrikkens (og Industrigårdens) BY.

Kl. 17 sattes der med megen effekt ild
til lysthuset,
og i løbet af få minutter
var bedriftsværnet
på pletten. Der blev
lagt slanger ud, sprøjtet,
så det var en
lyst, hek ærn p e t småbrande,
opsamlet skadelidte - og på en god balv time havde
de flittige bedriftsværnsmedlemmer
gjort
sig rigeligt
fortjent
til den ros, som
brandmyndighederne
senere
fremkom
med.

"Brandmandens

De to "dovne" brandmænd foran
lyst". Det eneste, der reddedes
ved branden var de tO flaskerog de var tomme.

23 tik el medlemsskab
interen
igennem har der på fabrikken været gang i sa mar iteru d dannelsen. 16 samariter
deltog i et to-måneders opfriskningskursus,
og 23 kandidater lod sig dygtiggøre i samaritergerningen og gennemførte
eksamen.
Ved en afslutning på eksamen i kantinen med deltagelse fra ASF. fabrikkens
ledelse, repræsenteret
ved direktør Windel in m. fl., fik de nye samariter
overrakt deres "eksamensbeviser",
og man
opfordrede
fra Arbejdernes
Samariter

V

Forbund
de 23 nye samariter
til at indmelde sig i forbundet.
Som en påskønnelse
af den dygtiggørelse; de 23 samariter
havde deltaget
i, tilbød
direktør
Windelin
at lade
fabrikken
betale
det første
års kontingent et tilbud, der blev modtaget
med glæde.
På billedet overrækker
direktør
Windelin
eksamensbeviset
til
fru
Ruth
"\Vrona, mens lærerkræfter
og folk fra
ASF ser til.
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115 nye medlemmer i PAP
å PAP 's generalforsamling
den 15.
marts
lededes
forhandlingerne
af
Poul Schrøder - i ro og orden.
Af. hemærkelsesværdigt
nyt i formandens, E. Halg ers, beretning kan nævnes,
at PAP nu har 420 medlemmer
- eller
en fremgang på 115, der væsentligst skyldes p rop agunda udvalg ets effektive
indsats. Foreningen
modtog nu tilskud fra
firmaet til 440 medlemmer.

P

Halger kom i sin heretning
ind på de
m a ng e arrangementer,
der havde været i
årets løb.
Polio-vaccinationen
fol' medarhejdere
på 40 og derover havde haft stor tilslutning. Vaccina tionen fandt sted i arhejdstiden - og de få, der ikke lod sig vaccinere ved firmaets
foranledning,
havde
. fået de to små stik hos deres egen læge
forinden.
Indsamlingen
til Ungarn - der fandt
sted i to tempi havde indhragt
ca.
10.000 kr.
Foreningens
lO-års jubilæumsfest
havde været en succes,
o men d tilslutningen
burde have været større.
Formanden
sluttede med en omtale af
mik-aftenen
med film og fjernsyns-projektionsapparat,
andespil,
juletræsfest,
viut erbane-a rrangemeut
og de billige
teateraftener.
Kassereren,
P. Thonning,
løftede sløret for foreningens
penge-sager.
Som udtryk for P AP's sunde økonomi
havde
man tilbagehetalt
Philips et firma tilskud
på 2000 kr.
Regnskabet
balancerede
med 15.058 kr.
Kassebeho.lduingen
var på 72 k r ..
Til bestyrelsen
genvalgtes Rud Jeppesen, Tage Møller og Kaj Jensen.
Sup. pleanterne,
V. Simonsen og fru B. Svarre, ønskede ikke genvalg. I stedet valgtes frI<. F. Cordes og J. Brocl<. Også revisorerne, B. Brandt og J. P. Aulum, erklærede sig villige i at fortsætte.
Til slut takkede E. Halger sine kolleger i bestyrelsen, revisorerne og dirigenten for vel udført arbejde.

Generalforsamlingen
sluttede
med et
leve for PAP, hvorefter
frk. Dam serverede en særdeles vel tillave t middag. Endelig blev ferielotteriet
udtrukket
og aftenen sluttede med dans. Her er navnene
på de heldige vindere:

ki'l')D
P. V. Schrøder, Børge Bahr, Edith Henriksen, Poul Petersen,
Leif Rasmussen.

Er'I')!!
K. Bøge, K. Haagensen,
Freddy Hansen, frk. K. M. Nørlev, Axel Hvidt, O. G.
Christiansen,
Aarhus,
fru Inge Biilow,
Thor Askerud,
H. Iversen', B. Stistrup
Madsen, Kay Jeppesen. M. Nyborg Ben dsen, Kaj Lindgren.

.I,I.J!J
Jørgen Holm, V. Hoverby, A. Borch,
Jens V. Andersen, Hugo Gl\ndelach, Frode Terkelsen, .B. Matthissen,
Erik Forsberg, fru Grethe Tolstrup, Bjørn Bonde,
Egon Hansen, K. Danckert,
A. Pedini,
H. C. Christensen,
Bent Kofoed, Mogens
Sillasen.

Frk. Birte

Bendtsen,
ASAS,
ved ferielotteriets

var lykkens
trækning.

gudinde
p
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Udnævnt
1. feb.
1. feb.
1. april
1. maj

PHILIPS A/S
Ansættelser
28. jan.
Jørgen
Weber. Automaten
16. marts Mie. Bernstrøm, Comm.lager

(gen ansat)

Hans-Georg

1. april

Mogens' Reker, Neon tegnestue

1. maj
1. maj
1. maj
20. maj
1. juni

Andersen,

1. feb.
11. feb.

1. april

15. april
1. maj

Reklame

stud. polyt.
Sv. E. Knudsen.
Tele.
(vikar)
arb.mand
Carl Jensen.
Økonomikont
..
frk.
Lise Munchenberg,
Tele,
(vikar)
piccolo Carl Jonasson, Postafd.
frk. Charlotte
Freese, Hulkort
E. Helmer
Nielsen,
Modt afd.
piccoline
Jytte
Andersen, Post afd ,
piccoline
Heli Blendi
Hansen,
Pcseatd.
E. Krarup-Hansen.
Belysn.afd.
Tage
Bech,
Reklame

P. Kjeldgaard.

28. feb.
28. feb.

fru Asta Carlsen, Comm.lager
Alf Henningsen.
Radioafd .

28. feb.
28. feb.
9. marts
11. marts
6. april
30. april
31. maj
31. maj

SV. Å. Svendsen,
Comm.lager
frk. Ida Sundstrup,
Hulkort
frk. Inger
Stilling,
0konomikont.
frk. Bente
Jensen,
Neon
tegnestue
Gert
Petersen,
Mont.bely!ning
Aage Boch, Comm.lager
lili
Frederiksen,
Reklame
Mogens
Vilhelmsen,
Reklame

Automaten

4. marts
1. april
1. april
1. april
1. maj
1. maj
1. maj

FINAX

Ais

vvclder. D.B.

Annelise

(genansat)

Fratrædelser
28. feb.
fru Tove
Kolstrup,
0.8.
31. marts Knud Reith Nielsen,
D.B.
31. marts fru Bente Svarre,
D.B.

REPAX

1. maj
1. maj
1. maj
1. maj

ass. A. Geel Andersen
fra Budget
afd. til
Fabrikken,
adm.
ass. Karl Skaarup
fra Fabrikken.
adm. til
Budget
afd.
ass. Arne Jans fra Comm.lager
til
Pope,
adm.
kontorist
Anders
Laursen
fra Re pax til
Electronica.
ass. Knud
Kiilerich
fra Appliances,
til
Finax
D.B.
eksp.
Fr. Jørgensen
fra Repax
til Odense
eksp. Rolf Carlsson
fra Odense
til Repax
fru Jonna
Andersen
fra Fabrikken,
adm.
til Re kl ame afd.
eksp.
Ric. Laursen
fra Repax til Fabrikken, P.A.
ass. H. Bjerno
fra Phono afd. til afd. Musik
salgsass.
Ove Thomsen
fra Appliances
til Lampe
afd. som repræsentant
ing.,Arne
M. Larsen
fra Fabrikken,
app.
lab. til Electronica
overass.
Børge
Andersen
fra Eksportkt.
til Modt.afd.
eksp. Tage jørgensen
fra Fabrikken,
lager
tillndustrigården,
Comm.lager.
piccoline
Hanne
Larsen
fra Postafd.
til
afd. Musik.
eksp.
Sv. Aage Andersen
fra Pope-lager
tillndustrigården,
comm.lager

FABRIKKEN
Ansættelser
21. jan.
cand.

Ansættelse
fru

15. feb.

1. maj

Fratrædelser
25. jan.

4. feb.

Asas

Omflytninger
1. feb.

1. april
4. april
15. april

til funktionærer

fru Margit
Hvidt,
Comm.lager
eksp.
Bent Tørnblad,
Mont.belysn.
eksp.
Vagn [e p pes en , Re pax
ass. Bent Hoeing,
Målerværksted,

A/S

Ansættelser
11. feb.
fru Birgit
Nielsen
1. marts Bent Stausgaard

1. feb.
22. feb.
1. marts
1. marts
1. april
1. april
23. april
1. maj
1. maj

oecon.
Arne
Geel Andersen,
Org.
og Budgetkant.
(fra Industr-iqården]
Povl Nielsen,
ass., Produkt.kt.
f. apparater
Knud Aa. I. Pedersen,
civiling.,
app.lab.
Jørgen
Gottlieb,
assistent
på cire.
fru Inger
Nielsen,
kontorassistent,
Forkalkulationsafd.
(genansar).
Erik Westenholz
Kiær,
ass., Produkt.kt.
for app.
Sven n Sanver,
ass .. OCOS-kontrol
fru Rita Førsterling,
kontorass.,
Fabriksbogholderiet
Rich. Sander
Laursen,
ass., Produkt
kt .
I. app. (fra Repax)
fru Else Cortzen,
kontorass.,
Produkt.kt.
f. metalvarer

Fratrædelser

AFD. MUSIK

fru Edel Wahl,
Lager
Paul Fuglsang,
Ext.salg
fru Inger
Søgaard,
Lager

K. Norman,
ass., App.lab.
(tillndustrigd.)
Karl Skaarup,
cand.
oecon.
fra Org.
og
Budgetkont.
(tillndustrigården)
28. feb.
Jørgen
K. Jensen, ass., Produkt.kt.
f. app.
31. marts Hans jørgen Rerup, ass. Produkt
kt.f.app.
31. mar r s. fru Elisabeth
Pedersen,
Apparatlab.
30. april
civiling.
Arne Mar. Larsen,
Apparatlab.
(til Industri
gården)
30. april
fru Rita Skjærlund,
Fabriksbogh.

Hjemvendt

Udnævnelse
1. marts Bernt

Ansættelse
15. juni
frk.

lillian

Standfort

Fratrædelser
28.

feb.

27. april
31. maj

1. april

Carl

B.

Nielsen

Hjemvendt
11. dec.

fra England

jon Nancke
1. marts
til

til

1. jan.

21. jan.

mek.

Bely.sningsafd.

fra militærtjeneste
til Comm.lager,
Belysningsafd.

Kolbe,
gruppe

Omflytninger
1. marts fru Inge
1. april

lamper
til
fru Ingrid
metalvarer

ass., Forberedelsesafd.
{ti dl , arb.)

Reichardt
fra Produkt.kont.
Produkt.kont
f. app.
Larsen
fra Produkt.kont.
til Apparatlab.

f.

f.
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FABRIKKEN
Ansættelser
5.
7.
4.
8.
2.
5.
11.
1.
11.
25.

dec.
dec.
jan.
jan.
feb.
feb.
feb.
marts
marts
marts

27.

marts

montrice
Kirsten
M. Hansen .• T.R.
montrice
Lissi Burmeister.
V. K.
montrice
Bente Sandborg,
Pressetrafos
montrice
Eddy M. Madsen,
Spole
radiomek.
Bent Christiansen,
Chassis
montrice
Ellen M. Fischmann,
Television
værktøjsmager
Ole Falk Nielsen.
M.V.
a.mek. Mogens Th. Muller,
Telekomm.
spec.arb.
Henning
G. Fusager,
Telekomm.
spec.arb.
Aksel Christensen
Hal kj ær,
Telekomm.
radiomek.
Arnold
Nielsen,
Måleinstrum.

Fratrædelser
15.
12.
9.
16.

dec.
montrice
jan.
radiomek.
feb.
montrice
feb.spec.arb.
16. feb.
spec.arb.
23. feb.
montrice
5. marts montrice
7. marts
spec.arb.
9. marts lagerarb.
9. marts
spec.arb.
16. marts spec.arb.
16. marts montrice
16. marts radiomek.
22. marts montrice
23. marts spec.arb.
29. marts
montrice
30. marts montrice

Anna
M. Jensen,
Lampen
G. Asmussen
Enemark,
Chassis
Maria
Nielsen,
Småapparater
Viggo
Reinert
Andresen.
G. A.
Edvin
E. Nielsen,
Spole
Inge E. Høler, Kanalvælgerspole
Esther
Munck,
Chassis
Viggo
J. Jørgensen,
Lampen
Hans Carlo
E. Johansen,
Lager
Ole Chr. R. Skjetmose,
Spole
Peder
Lassen Holm,
Trafos
Birthe
K. Hansen,
Spole
P. Ravn Sørensen,
Måleinstr.
Noomi
Holm,
Television
Gunner
Reslow,
lampen
Birthe
Nielsen,
Lampen
Else Hansen,
F.A.

Lagerforvalter
Peter Jørgensen
sender
genne1lL Philiskopet
en hjertelig
tak til
de venner og gamle kolleger,
der glædede ham med en opmærksomhed
på hans
65-års dag.

Nyudlært

radiomekaniker

V

ed en højtidelighed
den 11. maj trådte Bent Mylund Jensen ind i svendenes kreds. Mylund Jensen har bestået
svendeprøven
med karakteren
"veludført" og fik sit svendebrev
overrakt
af
civilingeniør
B. Otzen.
På billedet ses den ny-udsprungne
radiomekaniker
ved sin arbejdsplads
i apparatlabora toriet.

-te

Rundvisningerne
fabrikken

på

E

fter nogen tids stilstand i rundvisningerne for Industrigårdens
personale
på Philips fabrik, vil der nu atter blive
mulighed for - når et tilstrækkeligt
antal har meldt sig - at få set de mange
funktioner,
som dagligt udøves i fabrikkens mange afdelinger.
Interesserede
på Industrigården
kan
henvende
sig til Tage Møller, Hallen,
som giver besked om, hvornår
første
rundvisning
finder sted.
Rundvisningerne
arrangeres
små
hold for at opnå det bedste udbytte. De
ledes af ingeniør H. Krebs og varer en
god times tid.
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Erik

Brce.

Hans-Georg

Andersen.

Redaktionelt

E

fter Bernt Kolbes overgang til funktionær er der blevet valgt nyt medlem fra fabrikken
til blad udvalget For
Philiskopet.
Vi byder tillidsmand
Erik Bro e, smedene, velkommen til arbejdet.
I redaktionen
er desuden
indtrådt
Hans-Georg Andersen, hvis virke samtidig er Philips-Ny t-udgaverne
m. m.

Skandinavisk
i Stockholm

sportsstævne

Den 31. maj afrejste
et [odboldog
tennis hold til de skandinaviske
Philipsmesterskaber
i Stockholm.
Hjemkomsten
fandt sted den 3. juni - og resultaterne
som efter
den flittige
træning
at
dømme burde være gode - vil blive omtalt i næste numm.er af Philiskopet,

III
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dheånnd~i:l~~

spillere
kan
se tilbage
på. Holdene
besa tte to
førstepladser
og en andenplads, klarede
to op'
rykninger og eet mesterskab.
Først damerne. Efter at holdet havde
deltaget i halvdelen af turneringen,
blev
det udtaget til at repræsentere
K.F.LU.
i landsdelsstævnet
i Ollerup på Fyn den
6. og 7. april. Holdet spillede i fire kampe og vandt de tre samt besatte en andenplads i puljen.
Efter denne opmuntring
deltog dameholdet med fornyet interesse i turneringen. Mesterskabet
blev halet i land - og
æren reddet.
Herre I gik til mesterrækken
uden
een tabt kamp - og resnltatet
må ikke
mindst
tilskrives
den ildhu,
hvormed
man har trænet i vinter.
Herre II blev nr. to i sin række. Holdet behøvede
tre points for at klare
skærene ved oprykningen.
Man spillede
en første kamp mod rækkens nummer
næstsidst,
R.LF., og vandt 6-2. I den
anden kamp mod R.LF. blev resultatet
7-7 - men derved var de tre points
hjemme
og oprykningen
sikret. Næste
sæson tilbringes
med forhåbentligt
held - i B-rækken.
Umiddelbart
før
redaktionens
slut.
ning udsattes
håndboldafdelingen
for en
veritabel
"poTralregn".
Det skete ved det
årlige håndboldmøde
i unionen.

Herre I fik en pokal til ejendom
for
sin førsteplads
i A-rækken.
Herre II fik
en pokal for sin andenplads
i C-rækken,
ligesom
damerne
vandt den udsatte
pokal til ejendom.
Ydermere
får hver af de
dygtige
damer overrakt
en sølvske
som
personlig
erindring
for indsatsen.
Det er første - men forhåbentlig
ikke
sidste - gang, Philips i så stor iulstr ækning har sat sig på så forholdsvis
meget
sølvtøj - og ovenikøbet
vundet et unionsmesterskab.
Forårsturneringen er snart
afviklet, og for 1. holdets
vedkommende
er der ingen tvivl om op rykning
til A-rækken. Holdet har
præsteret nogle fine kampe, selvom
spilleudvalget
har eksperimenteret
vel rigeligt for at finde frem
til et godt og stærkt hold. Træneren,
Viggo Jensen, har herset med spillerne,
og hans indsats er foreløbig blevet belønnet
med en uafgjort
træningskamp
mod mesterrækkens
nr. l 0KB.
2. holdet skal vinde resten
af sine
kampe f or at opnå en andenplads
i Erækken
og herved sikre sig oprykning
til D-rækken.
Men chancerne
herfor er
store, da det er bundholdene,
vi mangler
at møde.
K.F.I.U.s
turneringer
er
nu færdige
for i år, og
sæsonen må betegnes som
særdeles tilfredsstillende,
idet alle fire Philips hold
sluttede som nr. to i deres række. Vort bedste hold, der spiller i
D-rækken, tabte den afgørende kamp til
Superfoss med 6-2, medens vort hold i
E-rækken tabte slutkampen
til Handelsbanke~ med 5-3. De to øvrige hold havde allerede sat deres chance til tidligere
på sæsonen.
Vor deltagelse i unionsmesterskaberne
var en blanding
af godt og ondt. Det
gode leverede så afgjort det "svage" køn,
idet Åse Bisholt og Alice Jensen vandt
dame-double
i D-rækken,
medens
Åse
Bisholt vandt single i samme række-med
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ner på det inddæmmede
areal ved Kaiveboderne.
Vore skytter har her fået et baneanlæg, som er tip-top moderne og byder på
de bedste betingelser for gode resultater.
Der er tilmeldt 15 skytter, og der skydes hver onsdag k!. 17-19.
Den sidste skydning om den af Crome
& Goldschmidt
udsatte præmie er overstået. Her opnåede vore 5 mand ialt 607
points.
Holdturneringen
er nu
færdigspillet
med følgende resultater
for os: Arækken Philips I nr. 2 18
points. B-rækken
Philips
II nr. 2 121/2 p oin ts,
Korrespondanceskak.
Vi har påbegyndt
et korrespondanceparti med Philips, Hamburg.
Partiet
kan følges på et demoustrationsbræt,
der vil blive anskaffet og o-phængt i marketenderiet,
Industrigården.

II
Alice Jensen på 2. pladsen. Flot præstation. Til lykke med det.
Der har været en del til- og afgang,
men sæsonen igennem har der konstant
været 56 spillere på banerne, hvilket er
det højeste antal i afdelingens
historie.
Når disse linier læses, er
15 m sæsonen
afsluttet
med et for klubben fint
resultat.
Ved unionsmesterskaberne
deltog vi både i enkeltmandskonkurrencen og i holdkonkurrencen.
I holdkonkurrencen
blev vi i A-rækken nr. 3,
hvad vist nok må siges at være pænt
klaret, da vi var rykket op fra C-rækken.
I enkeltmandskonkurrencen
deltog vi
i mesterrækken,
hvor Finn Corell blev
nr. 2 med 286 points, samme resnltat
som unionsmesteren
opnåede.
I B-rækken blev Møller Jacobsen nr. 3 med 14,0
points; ligeledes deltog vi i C-rækken,
dog uden at opnå placering.
Endelig kan oplyses, at der er opnået
3 broncemærker
og 4, sølvmærker.
Skytterne
er nu i fuld gang med 200
meter skydningerne
på de nye skydeha-

•
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Træningen
er nu i fuld
gang på Sundby stadion
tirsdag og fredag fra kl.
16,30-19,00 og for
dem, der mener,
dette
tidspunkt
falder for tidligt på dagen, er der endnu en mulighed
for træning, nemlig k!. 18,00. Med gyldighed for såvel damer som herrer.
Af sæsonens program kan fremhæves
mulighederne
for at tage idrætsmærket,
ligesom der skal arbejdes for Philipsmesterskabet.
Endvidere bliver der mesterskab med præmier i spring, kast, løb og
femkamp.
Interesserede
idrætsudøvere
kan få
nærmere opiysning og melde sig til Kaj
Schmidt, Lergravsvej.
_fl.
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