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7. ÅRGANG

FILMPRISEN GIK TIL
PHILIPS DANMARK -!
Den internationale reklamepris
blev vundet af Philips, Norge -

Fyraften
ilen
12. maj 1962
kl. 11 efter den sidste lørdag, hvor der blev
arbejdet
i Jenagade
22.

Mandag
den 14. maj kl. 6.35
minutter
begynder
den nye
arbejdsuge
på Philips
Radio.

Direktør
Manden,

S. W. Numann
der applauderer

ønsker
John
Hjarsø
så hjerteligt
(til

Hvert
tredie
år kalder
General
Advertising
Department til kongres
i Eindhoven, hvor man diskuterer.
udveksler ideer og får nye impul-

Den internationale
som blev vundet"

film-trofæ
af Philips

for 1961,
Danmark.

tillykke
med "Philips
højre
i baggrunden),

- om 10
5 dages

Film Trophy".
er J. Dauday.

ser. Dagsordenen
omfatter
naturligvis først og fremmest
reklameproblemer,
men også andre emner
end de rent reklameprægede
tages op til behandling, blot de rummer stof, som deltagerne kan bringe med hjem ti I nærmere
eftertanke.
Fra kongressen i år - lige før påske - hjembragte
de to danske
deltagere,
reklamechef
T. Meldal
og fuldmægtig
John Hjarsø, ikke
alene nye impulser
og nyttig viden, men også en fornem udmærkelse: Den internationale
film-trofæ
for 1961, som var blevet tildelt
Philips Danmark, mens norsk Philips fik reklameprisen,
International Advertising
Award.
(Fortsættes

side

2)

Torsdag
den
grund
af SI.
5 dages
uge

17. maj kl. 16.20 - på
Bededag
blev den første
kun på 4 dage.

Lørdag
den 19. maj kl. 11.05 - der var
så mærkelig mennesketomt
under portvagtens
ur i Jenagade
22.

PHILISKOPET

udnyttet gennem vort film-bibliotek.
Hvad man fortrinsvis
havde ønsket
at påskønne var det smidige og effektive
distributionssystem,
som
John Hjarsø forud for kongressen
havde redegjort for i en klar og
instruktiv
rapport.
Denne rapport
bliver lagt til grund for brochurer
og andet materiale,
som nu fra
Eindhoven skal udsendes til Philips-selskaber
verden over med en
beskrivelse
af det danske distributionssystem.

UDGIVET AF PHILIPS AIS
Prags

Bouleverd

80, Kbhvn.

S.

Ansvarhavende
redaktør:
Niels Jørgensen
ASta 2222, lokal 367 & 368
Lay-out:

Rud Jeppesen

Bladudvalg :
O. Beyer, Erik Bros, Gunnar Friso,
B. Henriksen,
Bruno Henriksen,

Jørgen Jensen,

Anne Margr. Jeppesen.

Rud Jeppesen
Næste
Stof

og Sv. Loft.

nummer udkommer
den 29. juni.

må være redaktionen
i hænde
senest torsdag den 14. juni.

Fortsat

fra side

l

"Philips
Film Trophy" blev tildelt
Philips Danmark som anerkendelse
af den måde, hvorpå Philips-koncernens film-materiale
var blevet

Philips-koncernens
præsident,
Frits
ses: C. J. van Geel, S. W. Numann
tong (Board of Management)
og G.

Kongressen, der lededes af General Advertising
Director
S. W.
Numann, åbnedes af Philips-koncernens præsident,
Frits Philips.
Blandt de øvrige talere var vicepræsidenten,
Th. P. Tramp,
og
medlem af Board af Management,
H. J. R. G. Hartang.

Philips, åbner kongressen.
Til højre for ham
(General Advertising
Dep.), H. J. R. G. HarSales Promotion
Director).

J. Vente (General

NATURLIGVIS VAR DET PHOTOLUX,
Philips
Lampe
ville
reklamere
for
gennem
sin deltagelse
i Den Internationale
Fotoudstilling
i Falkoner
Centret
(4.-13. maj). Men det enkle
budskab,
at enhver
kan fotografere
med Photoflux,
fik en så raffineret
indfatning,
at Philips-standen
blevet
af udstillingens
store trækplastre.
Gæsterne kunne nemlig ikke blot opnå at
blive fotograferede
med Photoflux
og
få deres
fotografi
tilsendt
bagefter
(hvad 2.800 benyttede
sig af), deres
mere eller mindre skønne kontrafejer
blev tillige
fastholdt
af et fjernsynskamera
med indbygget
"huskemekanisme" og vist på fjernsynsskærmen.
Her er det G. Gade, der snapsho!'er
den nydelige
frøken Mia Lund, som i
samme øjeblik
kikker
frem på fjernsynsskærmen
over fotografens
hoved.

Udmærkelse
Disponent
B. Matthissen,
Philips
Lampe A/S er ved kongelig resolution af 2. maj benådet med Hjemmeværnets fortjensttegn
i sølv. B.
M. har i de sidste 10 år været kompagnichef og kaptajnløjtnant i stabskompagni 9113, Birkerød.

Blandt

de

lyttende

kongresdeltagere

skimtes

Thorkil

Meldal

og

John

Hjars a.

SIKKERHEDSSELER
Har De besluttet Dem til at få installeret
sikkerhedsseler
i Deres
bil? I så fald kan Philips A/S måske hjælpe Dem til rabat ved anskaffelsen.
Det afhænger af, om
der melder sig tilstrækkelig
mange, som ønsker at være med.
De typer, som kan skaffes, er godkendt af Sveriges Kungl. Vag- &
Vattenbygnadsstyrelsen,
og der er
især to typer, man anbefaler, nem-

lig en "rygsæktype"
til enten 94
eller 75 kr. brutto pr. stk. og en
"trepunktssele"
med skrårem og
hoftebælte til ca. 95 kr. brutto pr.
stk. Til disse priser kommer 10-20
kr. for montering pr. stk.
Opnåelsen af lavere priser end de
nævnte afhænger af, hvor mange
der melder sig - til FI. Kristiansen, Industrigården,
lokal 285 senest tirsdag den 12. juni.

25 år
Med en reception i revrsronens lokaler fredag den 1. juni kl. 10.0012.00 markerer Philips AIS 25 års
dagen for statsautoriseret
revisor
Børge Hansens tilknytning
til selskabet.

PPR i skoven
Skovturen
for PPR's medlemmer
fredag den 25. maj gik til Kølles
Gård i Humlebæk med koldt bord
og varm svingom - altsammen til
musikledsagelse
ved kapelmester
John Smith Andersen.

•
Dencker, fru Ellen Christensen,
S.
Schou, H. Nilsson,
E. Krogh, E.
Stjernø, V. Falck, E. Krarup Hansen, fru Greta Larsen og J. Langhoff.

PHILIPS
KUNSTFORENING
Foredrag, generalforsamling
bortlodning

og

Forfatteren,
redaktør
Ole Vinding
gav Kunstforeningens
generalforsamling den 30. april en god start
med sit humørfyldte
og menneskelige foredrag:
"Jeg
forstår
mig
ikke på kunst". En sådan bemærkning kunne være udtryk for beskeden selverkendelse,
men burde
aldrig fremsættes
på en affærdigende eller ligegyldig
måde. Som
Picasso havde sagt: En nattergal
behøvede man ikke få forklaret.
Og med kunsten forholdt det sig i
grunden ligesådan.
Den skulle føles, snarere end forstås. Som i andre af livets forhold gjaldt det også her, at vi blot sku Ile stå ved
vore følelser, være ærlige overfor
os selv og ikke lade os kyse af, at
andre måske udtalte sig hånligt om
vor smag ...
Efter at underdirektør
Arne Echart

i. h.
Vinder nr. 1 - Tage Dencker - var ikke
til stede, og fru Ellen Christensen,
der
blev udtrukket
som nr. 2, håbede, at
han ville lade være med at vælge netop det billede
af Carlo Rosberg, som
hun havde forelsket
sig i.

Det spændende
ejeblik
er kommet:
Foreningens
formand,
underdirektør
Arne Echart råber navnet op på den,
der må vælge ferst
blandt
hovedg evinsterne.
Frøken Helga Dam kontrollerer smilende,
at alt går rigtigt
til.

havde
aflagt
formandsberetning,
prisværdigt
kort og klart, blev hele
bestyrelsen genvalgt med akklamation, og man kunne gå over til den
med spænding imødesete bortlodning af de 10 hovedgevinster
og 31
tillægsgevinster.
Hovedgevinsterne
tilfaldt
Tage

Oplevelser som husmor og udlandsdanskerl Eindhaven
AI

Emmy Knudsen
Det er nok de færreste,
der er
klar over, hvem fru Emmy Knudsen
er. Men. når vi oplyser,
at
hun er identisk med frøken Schou,
direktør Windelins
tidligere
sekretær, bliver
straks
en kendt
og hjemlig skikkelse,
ikke sandt?
Hun bor nu i Eindhoven
sammen
med sin mand, civilingeniør
Bent
Knudsen,
og vi har bedt hende
fortælle
lidt om 'Sin omplantning.
Det gør hun i nedenstående
artikel,
som forhåbentlig
snart
vil
blive efterfulgt
af andre beretninger fra udlandsdanskere
indenfor
Phi lips-koncernen.

tJU"

Når man skal skrive om sine indtryk som udlandsdansker,
kommer
så mange små og større oplevelser
myldrende,
som man synes, det
ville være sjovt at fortælle om. Min
mand og jeg har sludret om, hvorledes vi bedst kan give et lille indtryk af, hvordan vi har prøvet at
tilpasse os hollandske
forhold, og
vi er blevet enige om, at jeg skal
fortælle
om en ting, der specielt
interesser damer: Shopping.
Jeg kom til Holland med et meget
begrænset
kendskab
til sproget,
men alle
hollændere
forsikrede
mig, at enhver her kunne engelsk
eller tysk. Det viste sig nu snart
at være en mild overdrivelse,
så
jeg blev nødt til at kaste mig ud i
hollandsk.
Allerede første dag ringede mælkemanden på, og jeg bestilte
smør
og fløde (boter og room). Han kom
med margarine
og fløde, og jeg
måtte så i gang med at forklare
ham, at jeg ønskede smør, som viste sig at hedde "roomboter",
idet
9 af 10 hollændere
med "boter"

mener margarine,
da man aldrig
bruger andet.
Det var begyndelsen på mange kvaler, og jeg må lige berette en anden sjov lille episode fra denne første, vanskelige tid. Jeg skulle have
rasp, og med en pakke dybfrossen
fisk i hånden prøvede jeg at forklare - på hollandsk,
naturligvis
hvad jeg savnede, for at fileterne
kunne blive fuldkomne.
Det synes
ikke at skulle lykkes, men heldigvis havde jeg min aldrig rådvilde
husbond ved min side, og da han
fik øje på en bakke småkager, tog
han resolut
en kage, smuldrede
den og viste damen den. Ekspeditricen forstod straks, at jeg ønskede "paneermeel",
og jeg glemmer
aldrig det ord!
Der var en anden ting, jeg skulle
vænne mig til: Bageren har lukket
om søndagen, hvor vi heller ingen
avis får, slagteren lukker mandag,
købmanden tirsdag
og grønthandleren onsdag eftermiddag.
Desuden
lukker alle andre forretninger
mandag formiddag,
og da ingen med(Fortsættes

side 4)
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SUCCES,
der gentages

deler noget om det, kan altså kun
bitter
erfaring
lære en det. Til
gengæld holder så alle åbent hele
lørdagen.
Fisk

på "loppetorvet"

Fisk er ingen almindelig
spise her,
men vi har heldigvis fundet et sted,
hvor vi kan få det, nemlig på et
"loppetorv",
der på diverse dage
stilles op forskellige
steder i Eindhoven, og hvor man kan købe alverdens ting, f. eks. frugt, blomster, strømper,
ost og altså fisk.
Vi er blevet gode venner med en af
loppetorvets
fiskehandlere,
som

I FADERENS
BILSPOR : KDAK's
generalsekretær,
Vagn Loft,
kom den 29.
apri I påny af med et udmærkelsestegn
for
10 års lydefri
kørsel
til
en af
Philips'
chauffører,
som derved fik bekræftet
på den smukkeste
måde,
at
han slægter
sin far på. Udmærkelsestegnets
modtager
(th. på fotografiet)
var nemlig
den 37-årige
Ingolf
Damkjær,
søn af tidligere
chauffør,
nu
lagerekspedient
i Philips
Radio AIS,
Raimond
Damkjær,
som i sin tid har
lået tildelt
både 10 og 15 års udmærkelsestegnet
af KDAK.

HANDBOLD

fortæller
os, hvilke
fisk vi skal
købe. De ser nemlig ikke altid lige
indbydende ud, men vi kan da som
regel få gode rødspætter
(for små
penge), og vi har fået virlunderlig
helleflynder
og engang imellem god
kabliau.
Jeg
køber
også
nogle
dejlige røgede sild, men sikke en
skuffelse,
første gang jeg troede,
jeg skulle delikatere
mig med en
vidunderlig
"bornholmer",
som viste sig at være en spegesild.
Nå,
min skuffelse
er forlængst
borte,
for disse røgede spegesild smager
vidunderligt
i en marinade.
Da alle har været meget hjælpsomme, er mine trængslers
tid nu
ved at være forbi. Efter at de værste problemer er løst, må jeg indrømme, at det har været vanskeligt, men til gengæld oplevede jeg
for få dage siden mit livs stolteste
øjeblik, da en ekspedient
i en fin
forretning
spurgte mig, om jeg var
fra Limburg (sydligste
del af Holland). At se hans ansigt, da jeg fortalte, at jeg for knap fem måneder
siden var kommet
fra Danmark,
var alle besværlighederne
værd.

Ja, så er vi igen i gang med håndbolden. Vi deltager med et damehold og et herre-hold
i KFJU's
sommer-turnering.
Måske kan damerne få revanche for nederlaget
til SAS i vinterturneringens
opløbskamp.
Vi måtte jo dengang "nøjes" mad
andenpladsen.
Men ros skal pigerne nu alligevel
have. Foruden andenpladsen i KFJU-turneringen
sikrede de sig et unionsmesterskab.
Herrerne nåede en tredjeplads
både i KFJU og i KFBU's mesterrække. Så alt i alt kan vi godt
være tilfredse.
Påskelørdag havde herrerne stævne
i Sundbyhallen
med deltagelse
af
fire hold. B&W blev nr. 1, Philips
nr. 2.
Udendørs træningen
såvel for damer som for herrer foregår hver
ti rsdag kl. 17.00-18.30
i Sundby
Idrætspark.
Vi håber at se mange
nye deltagere!
A. Sieben.

FODBOLD
Vi kan med glædp. meddele, at der
nu er god gang i fodbolden.
Men
samtidig
må vi gøre de "gamle"
medlemmer
opmærksomme
på, at

Flyveturen
den t , maj "til tulipanernes land" - eller mere prosaisk
udtrykt:
Kastrup-Schipoll
og retur
- blev en stor succes. Hele udflugten blev jo gennemført på een dag
med afgang fra Kastrup kl. 8 om
morgenen
og hjemkomst
kl. 21
samme aften. Men det var ikke så
lidt, de 40 deltagere i Philips-Dantourist-arrangementet
nåede at opleve i løbet af den forholdsvis
korte
tid. Fra Schipoll kørte de til Voelendam via Keukenhof
og videre
forbi
de store tulipanmarker
til
Amsterdam,
som de nåede at få
et indtryk af, inden turen gik tilbage til Schipoll - og derfra hjemad til Kastrup.
Arrangørerne,
som for Philips' vedkommende var Helge Krebs og Sv.
Loft, kunne hurtigt blive enige om,
at tulipan-rejsen
måtte gentages
ti I næste år.

de ikke bliver sat på hold, med
mindre vi snart ser dem til træningen!
Stillingen
pr. 15. maj er den, at
t , holdet ligger som nr. 8 i mesterrækken
med 7 points for 14
kampe og 2. holdet som nr. 5 i
C-rækken
med 15 points for 13
kampe.
t , holdet er dermed kommet lidt
på afstand
af sidstepladsen,
2.
holdet desværre samtidig lidt læn. gere ned end i efteråret - men spillerne har lovet at "komme igen".
Sv. Krag.
SKAK
Vinderne
i korrespondance-turneringens 5 grupper blev:
Gruppe A:
J. Sørensen og J. Strandby.
Gruppe B:
V. Hansen og P. Nielsen.
Gruppe C:
Jac. Andersen og R. Carlssen.
Gruppe D:
F. Hougaard og B. Josephsen.
Gruppe E:
G. Frisø og H. Ørum,
Lyn-turneringen
blev vundet af H.
Hansen foran Brun Rasmussen. En
ekstrapræmie
tilfaldt J. Olsen.
Helge Hansen.

