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7. ÅRGANG

Tre måneder
til Ægypten
- Klimaet skulle ikke volde større
bekymringer.
Alexandria
ligger jo
ved havet, så der når temperaturen
ikke op over 38° C, men iCairo,
som blot ligger et par hundrede kilometer inde i landet, kan den nå
op på mellem 45-50° C, og det er
næppe behageligt for en nordbo.
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BLØD LANDING
pA MANEN
Civilingeniør
Folmer
oplevelse
på mange

Hansen:
måder.

Det amerikanske
Philips-selskab
har fået til opgave at instrumentere "Project Surveyor"s
rumskib,
der skal foretage en blød landing
på månen. Først og fremmest skal
Philips projektere og fremstille
en
diffra ktometerl spe ktromete r-enhed
til Surveyor projektet. Denne enhed
vil komme til at veje mindre end
50 kg og vil være klar til prøveflyvning i løbet af 1963.

- En stor

I begyndelsen af juli rejste produktionschef i Philips Radio, civilingeniør Folmer Hansen, til Alexandria, hvor han indtil midten af oktober skal vikariere som driftsleder
på den stedlige Philips-fabrik
under den ordinære driftsleders
orlov.
Da vi talte med Folmer Hansen
kort før afrejsen, glædede han sig
meget til den forestående
oplevelse.
- Det bliver interessant på mange
måder, sagde han. - Først og fremmest fordi jeg får lejlighed til at
følge industrialiseringen
og opbygningen af et moderne samfund det er jo et felt, hvor Philips har
spillet en stor rolle i mange lande
såvel med teknisk som økonomisk
bistand. Og så glæder jeg mig naturligvis
meget til at studere den
ægyptiske kultur. I slutningen
af
opholdet regner jeg med at tage et
par dages ferie for at se de berømte udgravninger
ved Aswan-dæmningen.
- Og dernede får De det da varmt
nok - måske bliver det ligefrem for
meget af det gode?

VELKOMMEN TIL! - 1. august

modte de nye kontorlærlinge
på IndustrigArden.
I de første par uger gennemgik
de et introduktionskursus,
hvor de fik en grun·
dig almen orientering
om Philips
virksomhed,
inden de begyndte den egentlige
uddannelse
i de forskellige
efdelinger.
Her byder parsonalechef
Jorgen
Holm
velkommen
i hallen på Industrigården.
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ERGONOMI
- et nyt begreb
Philips indsats fremhævet
international kongres

på

Ergonomi er et ord, der ligger lidt
akavet på tungen, men det betyder
tværtimod
bekæmpelsen
af det
akavede og uhensigtsmæssige.
Begrebet dækker nemlig i korte træk,
hvordan man kan tilpasse maskinen
til mennesket,
så muskellidelser
på grund af uhensigtsmæssige
arbejdsmetoder undgås.
Ergonomien er af temmelig ny dato
og desværre ukendt af alt for mange. De første kongresser, hvor man
beskæftigede sig med emnet, blev
holdt i U.S.A. i 1956, i Zurich 1959,
og i Liege 1961. På disse kongres-

ser er Philips indsats blevet stærkt
fremhævet.
I Danmark har bedriftslæge
A. P.
Nørskov Andersen været en af pionererne på dette felt. Han var klar
over, at der lå en stor opgave her,
og fik i 1953 Philips' ledelse til at
ansætte en fysioterapeut,
fru M.
Jernved, og senere er sundhedscentret blevet udbygget med endnu
2 fysioterapeuter:
fru Stockbridge
og fru Prætorius. Fysioterapeuternes opgave er sammen med bedriftslægen
at skabe mere hensigtsmæssige
arbejdsmetoder,
således at antallet af sygedage forårsaget af arbejdsbetingede
muskellidelser
helt
forsvinder.
Philips
sundhedscenter er ret enestående i
sin art, og hvert år kommer mange
for at studere sundhedscentrets arbejde.

GOD IDE TIL REVYEN

The Sherry
Brothers
fra revyen
i 1955.
De spirituøse
brødre er fra venstre:
Hugo
Petersen,
P. Schrøder
og J.
Skel bæk.

Har De en god ide til revyen? Så
giv den til revyens kunstneriske
udvalg, der består af A. Walther,
Jørgen Holm og Bruno Henriksen.
D'herrer har nemlig fået til opgave
at skrive revyen og er allerede i
fuld sving. De har derfor bedt os
meddele, at man er meget velkommen til at aflevere forslag og ideer. Vi håber, opfordringen
vil blive fulgt af mange - revyen skulle
jo gerne blive lige så god som
sidst.

Matematiklærerinde,
frk.
H. S.IIing
sørger for, at Leif Jensen får kvadratrødderne
frisket
op. Leif Jensen
fik
teknisk
forberedelseseksamen
i 1961,
hvorefter
han fortsatte
på teknisk assistentkursus,
som han regner med at
have afsluttet
til næste sommer.

O

SPAR ET AR!

Fru

Grete

Johansen,

vælgerafdeling.

bliver

Kanalinstrueret
af

Montage

fysioterapeut
fru
Stockbridge.
Bord,
stol og emne er tilpasset
hinanden,
så
fru Johansen arbejder
uden at belaste
musklerne
uhensigtsmæssigt.

3-4 medarbejdere
med den gamle
realeksamen,
mellemskoleeksamen
eller tilsvarende
uddannelse
kan
blive optaget som sidsteårs-elever
på kursus til Tekniske Forberedelseseksamen, der normalt tager to
år. Der undervises i dansk, regning, engelsk, matematik, fysik og
kemi. Tekniske Forberedelseseksamen svarer til realeksamen
i de
fag, der undervises i, og giver adgang" til en uddannelse som teknisk assistent.
Ved eksamen i 1961 kunne man
fremvise særdeles fine resultater:
7 medarbejdere
opnåede udmærkelse, og Philips skole havde landets højeste eksamensgennemsnit.

SOLEN
HAR IKKE VÆRET
FREMME
ret mange gange i sommer,
men når
den tittede
frem,
blev den til gengæld
nydt i fulde drag. Fotografen
kunne
heller
ikke lade en så sjælden
lejlighed gå upåagtet
hen og tog derfor
dette billede af fra venstre:
Rita Sørensen, LIse-Lotte
8entsen,
Ena MøllerJensen og Mona Sørensen.

FORSLAGSKASSEN
For bidrag til forslagskassen er der
udbetalt belønninger til Erik Hansen, Indkøb, (om stempling af ordrekort)
og Flemming
Lauritzen,
MF, (vedrørende emballage).

80 HAR MELDT SIG
Industrigårdens
går nu igang

bedriftsværn

80 medarbejdere
på Industrigården
har meldt sig til Bedriftsværnet,
og man begynder
grunduddannelsen den 20. august med en introduktionsaften,
hvor lederen af civi Iforsva rsforbundets bed ri ftsværn s·
kontor, sekretær V. Arnholtz, taler
og viser film. Allerede dagen efter
går man igang med førstehjælpskursus, og senere kommer så kursus i brandslukning.
Der er endnu brug for et par medarbejdere
i Industrigårdens
bedriftsværn, og interesserede
bedes
derfor melde sig til Finn Henningsen, Personalekontoret.

PHILIPS
LUFTFLADE
blev fornylig
forøget
med en Fokker
Friendship
F 27 med
plads til 12 passagerer,
Den ny maskine,
der er forsynet
med to Rolls Royce
turboprap
motorer,
er i stand til at flyve med en hastighed
på omkring
600 km i
timen samt foretage
transkontinentale
flyvninger,
som f. eks. fra Eindhoven
til
Det Nære østen,
non-stop.
Luftflåden,
der blev oprettet
i 1955, omfatter
end-

videre

en 3-passagerers
Cessna, en S-passagerers
Beechraft, 'en S-passagerers
.Dove" og to 6-passagerers
De Havilland
"Heron" . Philips
luft-

De Havilland
trafik forbinder

138 lufthavne.

FLYDENDE
PRODUKTION
Af afdelingschef

HØGEBESØG:

Fotoafdelingen
har haft
besøg. Pludselig
en eftersad en spurvehøg
helt fortum-

et sjældent
middag

let ude på terrassen.

P. V. Stephensen

så, at der var noget
galt
med
den.
Han satte den ind på en lyskasse
og
benyttede
lejligheden
til at tage
et
fotografi
af den. - Den var ganske givel ikke sig selv, da vi fandt den, siger Stephensen.
- Den var vist nærmest, hvad man kalder
groggy.
Ellers
havde det ikke været muligt
at gå hen
og tage den, for den angriber
med det
samme. Den har rimeligvis
stødt
på
en antenne
eller
sådan noget og har
så tabt bevidstheden.
Det viser
sig,
at den har sin rede ovre bag parkeringspladsen
et sted,
og andre
har
set, den har en unge, så det var da
godt, vi fik den bragt
til
hægterne
igen.

TAK
For den overvældende
opmærksomhed, som blev vist
mig på min jubilæumsdag,
beder jeg alle modtage min
hjerteligste
tak.
Børge Andersen,

E, Nielsen,

PTA,

I Metalvareafdelingen
på fabrikken
har man allerede
i nogle år anvendt en kombination
af microswitch-pneumatisk
magnetventil
og
relæer til automatisk
udløsning eIler stop af presser og maskiner,
enkeltvis.
Den store driftsikkerhed
og den
lange levetid, disse kommercielle
komponenter har, gjorde det naturligt at kombinere
flere maskiner
sammen, således at man opnåede
den eftertragtede"
flydende produktion" og dermed følgende hurtige
gennemgang af produkterne,
vel at
mærke med den allerede eksisterende maskinpark.
Foreløbig
er tre maskiner
sat i
serie efter hinanden, forbundet med
kanaler til føring af emnerne, og
tvangsstyret
af den langsomst
kørende.
Operationsgangen
for emnet (kanalvælgermontagepladen)
er
følgende:
Fra en lodret stabel med ca. 150
udstansede'
emner
adskilles
emnerne enkeltvis
i en seperator
og
føres automatisk
over i en vandret
"stabel",
gennem første
bukning
(45 t. exenterpresse)
til
anden
bukning
(16 t. exenterpesse),
til
punktsvejsning
i en specielt fremstillet
punktsvejsemaskine,
der

svejser 4 punkter samtidig i modsætning
til normale
punktsvejsemaskiner,
der svejser 1 punkt ad
gangen. Fra punktsvejsningen
glider emnerne i kasser og er klar til
cadmiering.

Separatoren,
der
emnerne
og fører

automatisk
adskiller
dem ind i presserne.

Emnerne
føres automatisk
ind i punktsvejseren,
hvor de bliver svejset
på 4
steder samtidigt.
Tidligere
måtte man
svejse eet punkt ad gangen manuelt,

SA TRILLER FODBOLDEN IGEN

FLOT START FOR
TENNISFRAKTIONEN
Svend Blankholm
mesterskab

vandt

single-

Den nystartede
tennis-fraktion
oegyndte sin første sæson særdeles
lovende med at vinde single-mesterskabet
i A-rækken
i KFIU's
mesterskabsturnering.
Det
var
Svend Blankholm,
der erhvervede
mesterskabet
til foreningen
ved i
femte
kamp at vinde over Tom
Christensen, ØK, på Carlsbergs tennisbaner. Kampen blev afviklet over
to dage, idet det begyndte at styrte
ned den første
dag, da Svend
Blankholm havde vundet 1. sæt 6-0.
Da man fortsatte
et par senere,
tabte han andet sæt, så der var ved
at komme nerver på i sidste sæt.
Men Blankholm fik hurtigt styr på
nerverne og vandt i stor sti I 6-2
efter at have været bagud 0-2.
I KFIU's holdturnering
har B-holdet
været knap så heldig, idet holdet
tabte til Berlingske
Tidende 2-1,
men til gengæld har C-holdet vun-

HANDBOLD
VORE PIGER HAR ET KOMPLEKS
Og herrerne

spiller

sommerbold

KFIU's sommerturnering
er nu afsluttet, og som sædvanlig var det
damerne, der klarede sig bedst. I
følge KFIU's håndboldformand
var
der to hold af særklasse
i damerækken: SAS og Philips. Disse to
hold havde før deres indbyrdes opgør på turneringens
sidste spi lIedag ikke tabt en kamp. Finalen bød
da også på så god håndbold, som
man sjældent
oplever
det i en
firmakamp. SAS vandt 5-1. Vore piger må have et kompleks, der hedder SAS.
Herrerne har ikke været så ihærdige som damerne, men nærmest taget det som en slaqs sommerbold,
hvilket
resulterede
i en ottendeplads. Vi har deltaget i to stævner
før ferien i henholdsvis
Roskilde
og Bagsværd. Den 19. august læg-

Træning finder sted hver mandag
og onsdag kl. 16.30 på Kløvermarken, og man klæder om på Industrigården.
l-holdet starter i A-rækken
og 11holdet i C-rækken. Kampene spilles i nedennævnte rækkefølge:
l-hold
d. 16/8 kl. 18.30 på GF
Torsdag
d. 21/8 kl. 18.30 på Ko
Tirsdag
d. 24/8 kl. 17.30 på Klø
Fredag
d. 5/9 kl. 17.30 på Klø
Onsdag
d. 14/9 kl. 17.30 på Klø
Fredag
II-holdet
Fredag
d. 17/8 kl. 17.30 på V
Mandag
d. 27/8 kl. 17.30 på Klø
Lørdag
d. 1/9 kl. 14.00 på V
Tirsdag
d. 11/9 kl. 17.30 på Ko
Lørdag
d. 15/9 kl. 16.15 på F
Lørdag
d. 29/9 kl. 15.00 på F
GF = Genforeningspladsen,
Ko
Klosterhaven,
Klø = Kløvermarken,
V
Valby, F
Fælleden.
Onsdag den 1. august blev der afholdt årsmøde. Tilstrømningen
var
ikke overvældende:
Der mødte ialt
7 mand.
Efter seks år som formand fratrådte Svend Krag fra denne post, og
som hans efterfølger valgtes Jacob
Nielsen, Repax, lokal 814. Spilleudvalget kom til at bestå af: Børge
Søborg, Kaj Morsø, Ole Petersen
og Bent Tørnblad.
Børge Søborg
fungerer samtidig
som træner.

=

Svend
Blankholrn
i el af sine
de smash,
der var med Iii
ham single-mesterskabet.

forrygenal skaffe

det over Esso med 2-1 og
Berlingske
Tidende ligeledes

over
med

2-1.
F_ Hougaard

ger VI Igen ud i Holbæk og den 2.
september i Tåstrup.
Vi nærmer os nu indendørssæsonen og håber at se såvel nye som
gamle
ansigter.
Der er anmeldt
to herrehold
og et damehold
til
turneringen
i vinter.
Indmeldelser
modtages af undertegnede på lokal.

645.
Sieben.

=

FRA BADMINTONAFDELINGEN
Til medarbejderne
i vore afdelinger
på Emdrupvej er det lykkedes os at
skaffe en bane i Brønshøj Sportshal, Sallingvej,
om mandagen fra
kl. 17-18. Interesserede
bedes snarest henvende sig til Hugo Bentzen,
AS 6515, lokal 671.

o

HVORNAR SKAL VI SYNGE OG SPILLE
Philiskopet
har henvendt
sig til
PAP-formanden,
Bruno Henriksen,
hvis forslag til dannelsen af Philips
eget sangkor
og orkester
fik så
stor tilslutning.
- Hvornår bliver planerne realiseret?
- Jeg stiler efter at komme igang
i løbet af september eller oktober
måned. Det store flertal af alle interesserede
har meldt sig til sangkoret, og det vi I derfor blive på

dette område, vi gør de første forsøg.
- Med hensyn til orkestret har vi i
øjeblikket
for
mange
elektriske
guitarer og for få blæsere og strygere, men een eller anden form for
sammenspil
skal vi nu nok finde
frem til. Det er jo som bekendt lysten, der driver værket,
og med
den interesse,
som jeg hidtil har
kunnet spore, er der ingen tvivlom,
at vi kan opnå fine resultater.
PHILIPS

TRYK

