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7. ÅRGANG

Philips-revyen!

Funktionærforeningernes fællesråd
går ind for sagen og nedsætter udvalg, der skal forberede
det store arrangement
Så kunne vi altså alligevel ikke holde vort løfte i sidste nummer af
PHllISKOPET om at lade revy-sagen hvile i de næste par numre.
Men det skyldes simpelthen
det
glædelige, at kendsgerningerne indhentede os hurtigere
end ventet.
(Det er noget, en redaktør altid bliver glad for!)
Vi noterer dem i den rækkefølge,
hvori de har passeret os!
Kendsgerning nr. 1: En rundspørge
blandt PPR's medlemmer viste, at
"folket" vil have revy. Af 162, der
svarede, gik de 150 ind for, at familiefesten
i 1962 skulle erstattes
af en skovtur, hvorefter PPR's medlemmer kunne være med i den store, fælles revy- og familiefest i februar 1963.
Kendsgerning nr. 2: Funktionærforeningernes fællesråd
indkaldte til
møde om sagen og konstaterede, at
såvel de tre ioreninger,
PAP, PPR
og PPL, som Miniwatts og Dansk
Røntgen-Teknik's to repræsentanter
principielt gik ind for, at der skulle
arrangeres en fælles funktionærfest
med revy (og familie) til næste år.
Kendsgerning
nr. 3: Fællesrådet
indkaldte til revy-møde med deltagelse af dels fællesrådets
egne
medlemmer, nemlig: B. Henriksen,
Bruno Henriksen, B. Matthissen, A.
Jans og Henning Christensen, dels
revy-fædrene fra 1955: Jørgen Ho 1m
og A. Walther og dels endelig den,
der med disse linjer røber, hvad der
blev besluttet.
Det var - bI. a. - flg.: Revye~ skal
have premiere den sidste fredag i
februar. Den skal være et led i en
fælles familiefest,
som ventes at

komme til at tælle mindst 1.000 deltagere. Forinden tæppet går, spises
der middag, og efter tæppefald er

der dans. Jørgen Holm, Walther og
Bruno Henriksen udgør det "kunstneriske" udvalg, som skal skabe revyen. Bruno Henriksen har også sæde i fest- og forretningsudvalget,
der skal tage sig af de praktiske
problemer, og som iøvrigt kommer
til at bestå af repræsentanter for de
tre funktionærforeninger
samt Miniwatt
og Dansk
Røntgen-Teknik.
Hver af de 5 funktionær-grupper
skal endvidere udpege en kontaktmand, som kan stå til rådighed for
det kunstneriske udvalg, når der er
brug for særlig lokal indsigt. .
Som man ser: Der gås til sagen
med megen alvor. Og ih, hvor vi
allesammen glæder os til at grine
ad resultatet, ikke sandt?

PPL går ind for •••

(se næste side)

DET ER EN SJÆLDEN UDMÆRKELSE, underdirektør
C. Hermann her overrækker
værktøjsmager Hemming Nielsen, der som belønning for sit forslag om opsamlinq s kan ale r for TL-blik allerede har modtaget en større kontant belønning. Hertil

kommer

nu det sjældne

diplom,

som tilfalder

dem, der putter

særlig

gade for .•

slag i den dertil indrettede kasse. Siden 1949, da forslagskassen
blev oprettet,
har ialt fire modtaget diplomet, nemlig foruden Hemming Nielsen: Sv. Hesselholt
Jensen i 1958 (forenkling af kanalvælgerknap),
N. Grundahl ligeledes i 1958 (anvendelse af forsendelsesemballage)
og Stefan Lycek i 1960 (begrænsning
af udfald på grammofonplader).

PHILIPS
FOND AF1958
KR.
HAR UDDELT 29&.400
De 50.800 kr., som Philips Fond af
1958 i disse dage har uddelt til en
række videnskabelige
institutioner,
går - ligesom de foregående års tildelinger - til vidt forskellige formål,
fordelt på ialt syv bevillinger,
fire

på det elektrotekniske
og elektroniske område og tre på det merkantile og økonomiske.
Siden fondet oprettedes ved 25 års
jubilæet i 1958, er der ialt uddelt
296.400 kr.

PHILISKOPET
UDGIVET AF PHILIPS AIS
Prags Boulevard 80, Kbhvn. S.
Ansvarhavende
redaktør:
Niels Jørgensen
ASta 2222, lokal 367 & 368

Lay-out: Rud Jeppesen
Bladudvalg :
O. Beyer, Erik Br-oa, Gunnar Frise,
B. Henriksen,
Bruno Henriksen,
Jørgen Jensen, Anne Margr. Jeppesen,

Rud Jeppesen
Næste

nummer

og Sv. Loft.
udkommer

den 29. maj.
Stof må være redaktionen
i hænde
senest tirsdag den 15. maj.

o

PPL GAR IND FOR
FAMILIEFESTER!
PPL's gallupundersøgelse
vedrørende afholdelse af familiefester
er nu
afsluttet og materialet
bearbejdet.
Deltagelsen i rundspørgen må siges
at have været god, idet 62'/0 af
spørgeskemaerne vendte tilbage.
To trediedel af dem, der svarede,
gik positivt ind for familiefester!
Vi har henvendt os til formanden
for PPL, B. Matthissen, der udtaler,.
at de indhentede oplysninger absolut peger hen i retning af afholdelse af familiefester
under en eller
anden form. Bestyrelsen vil nu overveje, på hvilken måde den bedst vil
kunne imødekomme alle medlemmers ønsker og interesser. Gennem
det indhentede materiale har man
fået et godt grundlag for det videre
arbejde med foreningens fremtidige
fester, men bestyrelsen ønsker at
stå frit med hensyn til disse arrangementer og kun tage resultatet af
rundspørgen som en strømpil.
Det kan allerede nu siges, at årsfesten i år ikke vil blive arrangeret
som familiefest, fordi forberedelserne allerede er så langt fremme, at
det vil blive meget vanskeligt
at
ændre det påtænkte arrangement.

J. J.

KUNSTFORENINGEN
Kunstforeningen
holder generalforsamling med bortlodning af kunstværker den 30. april kl. 20 i Industrigårdens foredragssal.

NATIONAL
WORKING
PARTY
I sidste uge - nærmere bestemt: 8.
-13. april - var dansk Philips og
især Philips Lampe A/S rammen om
The Fifth National Working Party,
hvori 19 medlemmer af Philips-organisationen i Holland deltog, efter
at de forud havde tilbragt tre uger
på uddannelsescentret
Groenendael.
I København skulle de samle materiale til løsning al en skriftlig opgave angående aktiviteten
indenfor
Philips Lampe.

Direktor P. Selig og direktør
foredragsholderne.
Her lytter
Bochove, C. M. Mollerus, R.
K. Westmijze,
N. Wittenberg,
R. G. A. Aleven, R. Terpstra,
M. Mudde og R. H. Klaassen.

N. B. Sommer/eldt

kommen.

Han ønskede

bod vel-

kursusdeltager

..

ne et hårdt job og god fornojelse.

S. A. Windelin (tv. på forreste række) var blandt
de til et indlæg sammen med (1. rk.:) W. van
L. Leopold og J. F. Brouwer - (2. rk.:) dr. W.
W. Hofker, P. Huiske s , A. J. Pieters - (3. rk.:)
F. van Tongerloo - (4. rk.:) G. C. Roeise, L

Så er man i gang med gruppe-arbejdet
rus, J. Grunnet og A. Dehlie.

FOTOKLUBBEN

Direktor

starter
sæsonen
med et fotokursus, der er for såvel
begyndere som viderekomne.
Det
giver Dem mulighed for at lære at
arbejde med Deres foto- eller filmkamera, så De får glæde af det. Oplysninger om indmeldelse:
Lystrup,
lokal 624.

- fra venstre:

P. Bjornholt,

C. M. MOlle-

MUSIKFORENINGEN
Bruno

Henriksen

foreningen
hed efter

delsen

meddeler,

tar-st starter
sommerferien,

af september.

sin
altså

at Musikvirksom-

i begyn-

Elektrostatisk
lakering
Af G. Dyrstad
Der er i vort malerværksted
installeret et nyt elektrostatisk
lakeringsanlæg, som skulle
muliggøre
en
billigere
lakering, idet lakforbruget
på dette anlæg er mindre end ved
et almindeligt
sprøjteanlæg.
Princippet
i det elektrostatiske
anlæg er, at lakpartiklerne
tildeles en
spænding på 90.000 volt gennem en
højspændinqstransformator
og ensretter. Den tilsvarende
strømstyrke
er på 80 microampere.
På sprøjtepistolen
er anbragt en roterende kop, der ved hjælp af centrifugalkraften
slynger den opladede
lak ud over koppen s frie kant, således at lakpartiklerne
i en kegleformet sky går mod emnerne. Nogle
partikler
vil sætte sig på emnets
forside, andre vil, efter at have passeret emnet, blive trukket tilbage
mod dets bagside.
Emnerne, der skal lakeres, må være ledende og jordforbundne,
og de
har under lakeringen
en polaritet,
som er den modsatte af lakpartiklernes.
Det er helt ufarligt at berøre pistolen eller koppen under dennes rotation. Skadelige udladninger er nemlig umulige på grund af de høje
modstande,
der er indbygget
i
strømkredsen.
Den ene, som er på
575 megohm, er indbygget i sprøjtepistolen, den anden er på 550 megohm og er indbygget i transformatoren.
Beskyttelsesmodstanden
er
opdelt på to enheder for at hindre
skadelige udladninger,
selv når pistolen er frakoblet.
På grund af, at disse to modstande
er indbygget direkte i strømkredsen,
kan strømstyrken
maksimalt
blive
80 microampere
ved en kortslutning, og anlægget er derfor uskadeligt. Endvidere har de medarbejdere, der arbejder ved anlægget, fået
udleveret træsko med kobbernagler
igennem, således at også medarbejderne bliver afladet.
Selve arbejdsprocessen
foregår på
den måde, at en dame hænger emnerne op på en conveyor, der bringer emnerne hen til sprøjtestedet,
hvor de bliver lakeret, derefter går
emnerne
gennem en tørreovn
til
pakning.
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NYT DEMONSTRATIONSLOKALE
PHILlP'S RADIO har nu fået færdig indrettet sit nye demonstrationslokale
på
2. sal i Jenagade. Det svarer til omgivelserne
deroppe
på
"HaiskovfIs
øverste dæk: Ingen overdreven
luksus,
men vel gennemtænkte
detaljer
og en

behagelig
telse

står

af

helhedsvirkning.
det

rummelige

I fortsætlokale,

som

klar til at modtage

vore forhandhar repræsentanterne
deres stc-

lere,
re, lyse kontor - det er derfra, man ser
ind i demonstrationslokalet
på Iotcqrafiet herover. På det mindre billede afsløres det, hvor alle ledningerne
- og
installationerne
- er blevet af: De er
puttet ind i væggen. Man kan åbne ind

til dem ved hjælp

af fikse

lemme,

som

er en Hjorth-variation
Cadovius-system.

af det anvendte

FODBOLDAFDELINGEN HAR
FUNDET MELODIEN
IGEN!
God sæsonstart for t, holdet, som kom
bort fra Jumbopladsen i mesterrækken
For Philips fik forårsturneringen
i
fodbold en god start. 1. holdet, som
efter sidste sæson var havnet på
jumbopladsen
i den fine mesterrække, formåede endda at vinde sin
første kamp i turneringen efter en
flot slutspurt - og bragte sig derved
bort fra sidstepladsen.
Vort helt nye 1. hold var præget af
nervøsitet, da det gjorde sin entre
på den regntunge bane den 7. april
for at møde "Mærsk" . Et nederlag
ville sende os definitivt ud af den
fine række. I 1. halvleg handicappede bevidstheden om kampens betydning vore spillere
så stærkt,
at
modstanderne hele tiden havde grebet om spillet og også scorede halvlegens eneste mål. Men i pausen
sagde vore 11 til hinanden, at de
Mærsk-folk da vist var til at slå. Og
som sagt så gjort!
Inden længe fik vi udlignet till-l,
og så kom der rigtig gang i støvlerne. Resten af kampen pressede vi
næsten uafbrudt, og det var fortjent, at vi 6 minutter før time fik
sejrsmålet.
Gunnar Frisø scorede begge vore
mål. Og af de bedste på holdet må
iøvrigt nævnes målmanden, A. Pedini, der stod strålende, men også
debutanten Per Verner Larsen - han
viste takter, som lover godt for
fremtiden.

- vindere

I badminton-afdelingen
er vi nu omtrent færdige med vor interne turnering. I A-rækken vandtes herresingle af Jørgen Gruntvig, der blev
tæt fulgt af Gunnar Frisø, lige til de
mødtes i den sidste og afgørende
kamp. B-rækkens herresingle vandtes af Th. Schellemann, der også
tog sig af mixed-double
sammen
med fru Inge Reichardt.
Mixeddouble var opdelt i to halvdele, af
hvilke den lidt svagere blev vundet
af fru Jytte
Uhrenfeldt
og Erik
(Manco) Nielsen.
Nu, da turneringen skulle være afsluttet, mangler der desværre endnu nogle rækker. Men jeg håber,
spillerne tager sig sammen, så vi
snart når en afslutning.
H. B.

Der er fare på færde I 2. holdskampen
mod ISA. men vor målmand, Sv. Erik
Hansen, bokser bolden væk.

VANDREPOKALEN GIK TIL
PHILIPS SKYTTER

2. hold tabte
Vort 2. hold, som spiller i C-rækken, har, med 14 points hjemme, en
solid 2. plads at forsvare. Men i
den første kamp i forårs sæsonen
blev pointssummen ikke forøget. Vi
tabte 1-2 til ISA efter at have ført
1-0 indtil 10 minutter før tid. Vort
hold ydede imidlertid
en god indsats i betragtning af, at det hele 2.
halvleg igennem måtte spille med 9
mand, idet to af vore bedste spillere
var udgået på grund af skader.
Trods nederlaget kan vort hold se
frem til en fin sæson.

26. marts afholdt skytteafdelingen
15 mtr. klubmesterskab med ialt 20
deltagere i 2 rækker.

G. F.

TURNERINGSPROGRAMMET
Fodboldtræningen,
der ledes af Børge Søborg, foregår på Kløvermarken
hver mandag og onsdag kl. 17, og nye medlemmer er velkomne. (Der klædes om på Industrigården.)
Vort turneringsprogram
ser således ud:
Dato

Kl.

Bane

Mod

24/4
25/4
28/4
3/5
9/5
11/5
14/5
17/5
21/5
25/5
26/5
29/5
8/6

18.45
17.30
14.00
17.30
17.30
17.30
18.00
17.30
18.45

Klosterhaven
Kløvermarken
Gentofte
Genfaren. pI.
Kløvermarken
Kløvermarken
Kløvermarken
Genforen. pI.
Kløvermarken
Gentofte
Fælleden
Klosterhaven
Ryparken

HIF
AS
ØKB
SB
TIF
GMC
Arena
Baltica
DRFB 2
ILR
Hafnia
RIF
MLU

17.30
13.45
18.15
18.45

Badminton

Hold
I
II
I
II

I
II
II
I
II

I
II

I
II

Klubmester blev K. Hågensen med
188 points af 200 mulige, et meget
fint resultat.
Nr. 2 blev E. Kjær
Poulsen med 180 points og nr. 3
Jørgen Petersen med 178 points.
Vinder af B rækken blev A. Kiertzen
med 89 points (af 100 mulige).
1. april afholdt vi det årlige stævne
med skytteforeningen
"Pilen". Sejrens pris - den af os udsatte vandrepokal - var vi så ubeskedne selv
at vinde for 3. gang i træk, således
at vi nu har fået den til fast ejendom. Vi sejrede med 465 points
mod "Pilen"s 460 points, så der var
spænding til det sidste. De 5 Philips-skytter,
som scorede omtalte
antal points, var: S. Schou, 90
points, Erling Petersen, 95 points,
W. Hågensen, 93 points, og Poul
Andersen, 90 points.
Med dette arrangement var det slut
med 15 mtr. sæsonen for i år. Vi
holder dog ikke pause af den grund,
men fortsætter
med skydning på
200 mtr.
S. Schou.

BESØG
Der

er

pA

rundvisning

Idrætsforeningens

TUBORG
på

Tuborg

medlemmer

for

lørdag

den 5. maj og/eller lørdag den 12. maj
kl. 9.00. Tilmelding sker til Gunnar
Frisø, lokal 653, senest den 27. april.
PHILIPS

TRYK

