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7. ÅRGANG

PPL-SKOVTUR
PPL's skovtur gik i år til restaurant
"Fortunen"
i Dyrehaven.
Efter at
det store kolde bord var vederfaret
retfærdighed,
spillede Henrik Blichmanns orkester op til dansen. LiseLolte var aftenens populære refrænsangerinde,
og Ib Boye afslørede
store evner som legeonkel
under
afvikling
af forskellige
konkurrencer og selskabslege,
der bidrog til
at sætte stemningen i vejret.

Lise-Lotte
formand,

fik blomster
af PPL's
Jørgen Jensen.

næst-

P. Marcher
dansen.

VUNDET
Bente Stilling,
P. Friding,
Krogh Andersen
og Bente
Fessel
svang sig i
dansen.

SPROGUNDERVISNINGEN
BEGYNDER
I lighed med tidligere
år vil man i
vintersæsonen
arrangere
interne
sprogkurser i samarbejde med FOF.
Man starter d. 1. oktober med hold
i engelsk, tysk og hollandsk samt i
taleteknik.
Undervisningstiden
bliver for alle hold fra kl. 17.00 til
18.50, og selskabet byder på en kop
kaffe med brød inden undervisningens begyndelse.

og Bente

Hardt

i appelsin-

REJSE TIL GRØNLAND

Fru Fortuna har tilsmilet
Erik Monsrud, Philips Lampe: Han vandt rundskuelolteriets
grønlandsrejse
for 2
personer i 16 dage.

Phlllps-konce
Frits Philips.

rne ns

præsident,

FRITS PHILIPS
I NTERVI EWET
VIA
TELSTAR
Philips-koncernens
præsident, Frits
Philips,
blev for nylig interviewet
via satelliten Telstar til det amerikanske tidsskrift
.Electron!c News",
hvis Europa-korrespondent,
Peter
Head, telegraferede
sin artikel over
Paris til England, hvorfra den sendtes via Telstar til Andover i USA.
Fra Andover telegraferedes
artiklen
videre til "Electronic
News"s redaktion i New York.
I interviewet
udtalte Frits Philips
blandt andet, at rumforskning
havde
givet den elektroniske
industri
et
stort skub fremad. Med hensyn til
det europæiske
rumprogram
sagde
han, at Italien og Holland arbejdede
sammen på konstruktionen
af satelliter, og at Philips-gruppen
ville blive stærkt involveret i delte projekt.

DE HAR SMURT MUNDLÆDERET
S. Dresling, Philips Radio's salespromotion-mand,
har ordentlig fået
smurt mundlædere!.
For inden 1.
december skal han have holdt 60
møder med ca. 1400 radiohandlere,
som skal indvies i Philips vareprogram. Men Dresling
er ikke den
eneste, der har travlt. I afdeling El-

apparater
startede
man den 10.
september med to møder pr. aften i
ugens fire første dage, og først i
slutningen
af november
måned er
man nået gennem programmet. Men
så har J. Skelbæk, W. Kofod, C. Corinth og B. Nyholm også holdt 80
møder med 25 deltagere pr. gang.

24

PHILISKOPET

NR.13.92?1 EINDHOVEN

UDGIVET AF PHILIPS A/S
Prags Boulevard 80, Kbhvn. S.
Redigeret af:
Niels

Jørgensen

(ansvarh.)

og Olav Ulsaker
Lay-out: Rud Jeppesen
Bladudvalg :
O. Beyer-, Erik Broe, Gunnar Frisø,
B. Henriksen,
Bruno Henriksen,
Jørgen
Jensen,
Anne Margr. Jeppesen,

Rud Jeppesen
Næste

og Sv. Loft.

nummer

udkommer

den 25. oktober.
Stof må være

senest

redaktionen

fredag

i hænde

den 12. oktober.

STUDIEGRUPPE
Som tidligere
meddelt
i samarbejdsudvalget
for Philips Radio AIS
ønsker Philips Industri og Handels
A/S spørgsmålet
om arbejdsvurdering nærmere belyst. Derfor er det
besluttet, at der nedsættes en studiegruppe
til
analyse
af dette
spørgsmål.
Studiegruppen
vil under ledelse af
ing. Sven Åke Andersson
gennemarbejde spørgsmålet
i tiden 12.-25.
novbr. på ing. Anderssons
kursusejendom, M6ckelsnås
i Sverige.
Studiegruppens
arbejdsresultat
vil
blive refereret i en rapport.
Da Philips Radio AIS er den gren
af Philips Industri og Handels AIS,
der har disse spørgsmål
nærmest
inde på livet, er deltagerne udpeget
blandt de ansatte her.
Gruppen kommer til at bestå af:
Greta Larsen
Clara Aahøj
Else Jensen
Ellen Jensen
Svend Loft
Børge Mikkelsen
Jørgen Nielsen
E. Nielsen

E. Ravn
E. Lassen
G. Dyrstad
H. Nilsson
Martin Hansen
John Jørgensen
Ole Nielsen
V. Falck

Efter afgivelsen
af studiegruppens
rapport vil der blive givet oplysninger om etablering
af informationsgrupper i selskabets forskellige
afdelinger, og desuden vil der eventuelt blive holdt foredrag
for alle
interesserede
medarbejdere.

FORSLAG TIL IDEKASSEN
En medarbejder,
hvis navn man
desværre ikke er i stand til at tyde,
har indsendt et forslag til idekassen. Vedkommende
bedes henvende
sig til Ejnar Nielsen, lokal 607.

Per Bruhn spegesildene.

han

kommer

til

at savne

Læserne kender ham sikkert bedre under hans virkelig
navn: Per
Bruhn. Tidligere
arbejdede
han i
afdelingen
Montage
Kanalvælgere
i København, nu i Eindhoven i Holland, og det er ham, der er nummer 13.927. Per Bruhn har opholdt sig i Eindhoven siden marts
1961, og .Phlllskopet"
har benyttet en kort hjemmevisit
til at spørge ham, hvordan han befinder sig i
Holland.
- Jeg synes, jeg er faldet udmærket til. Det første år levede jeg
dernede som ungkarl og boede på
hotel, men da min forlovede
kom
derned, og vi blev gift, måtte vi jo
se os om efter en lejlighed.
Vi
søgte mange steder uden at have
heldet med os, og til sidst modtog
vi et meget officielt
brav fra de
kommunale
myndigheder
i Eindhoven, hvori man meddelte os, at vi
var nummer 13.927 på kommunens
boligliste.
Det nummer glemmer vi
aldrig
...• Vi måtte altså opgive
drømmen om egen lejlighed og har
i stedet fået to møblerede værelser med køkken i et stort, gammelt
hus. Det er ikke noget almindeligt
hus, for ejeren holder masser af
høns, gæs, ænder og kalkuner, så
der er meget livligt.
- I Eindhoven
kender man altså
også til boligproblemer?
- Ja i høj grad. Byen er inde i en
rivende udvikling,
der for en stor

del skyldes Philips. Men også andre virksomheder,
som f. eks. DAFbilværkerne,
har oprettet fabriker i
Eindhoven, og hvert år kommer der
masser af nye mennesker til Elndhoven for at arbejde. Men selvom
Eindhoven er en udpræget industriby, giver den alligevel
indtryk af
noget landligt. Hollænderne
er meget glade for blomster;
overalt,
hvor der bare er en plet jord, ser
man et helt blomsterflor
skyde op.
Og blot man kører i 10 minutter,
er man ude på landet. Der er endvidere den store fordel ved at bo i
Eindhoven, at byen er meget centralt beliggende.
Vi har kun 850
kilometer
hjem til København, der
er 20 kilometer til Belgien, som vi
ofte kører ti I om søndagen, og et
par gange har vi også været på
week-end
i Paris, der ligger 450
kilometer fra Eindhoven.
Folk fra hele verden
i Eindhoven.
- Hvordan
sproget?

klarer

samles
De

Dem

med

- Både min kone og jeg kan klare
os på hollandsk. Vi har i det hele
taget fundet os godt tilrette
i den
hollandske
hverdag.
Livet er jo
trods alt ikke så forskelligt
der og
hjemme - og så har vi da også et
par danske venner dernede.
- Har De mange hollandske venner?
- Ja, vi har nogle, men jeg må tilstå, at de fleste er udlændinge. Vi
har faktisk venner fra hele verden.
Fra alle lande kommer der folk til
Eindhoven enlen for at studere eIler arbejde,
og dem mødes man
med et par gange om ugen i den
internationale
klub.
- Er der noget, De vil komme til
at savne, når De engang vender
hjem?
- Der vil være mange ting, som
det vil tage alt for lang tid at
remse op. Men der er i alt fald een
ting, som jeg får svært ved at
glemme. Det er spegesildene,
som
man spiser ved små vogne på gaden, ligesom vi spiser pølser ved
pølsevognene.
De hollandske
sild
er lidt blødere i smagen end vore,
og de smager pragtfuldt!

UNDERVISNINGEN
IND I NYE BANER
Teleuniversitetet tidens løsen?
PAP SÆTTER ALLE SEJL TIL ved personalefesten
i restaurant.
Terrassen"
hos Havernann
på Vesterbrogade
'ørdag den 29. september.
Man begynder
med middag
klo 18.30, og Frederiks
berømte show-orkester
spiller til dansen.

ItAN TÆLLER
CHOKOLADEKRONER:
For at fortælle
vore forhandlere
om
alle de mange kroner,
de kan forøge
deres omsætning
med ved at deltage
i den nye Krone-Kigge
kampagne,
har
reklameafdelingen
udsendt
chokoladekroner i små symbolske
pengesække.
Jørgen Knudsen på reklamelageret
har
haft travlt.
Over 4000 "kroner"
har han
talt op!

Manglen på universiteter bliver stadig større og større verden over. I
England f. eks. er man i den situation, at man ikke vil være i stand
til at tilfredsstille
behovet for universitetspladser
i det næste tiår.
Hvordan kan man løse problemet?
Chefingeniør, dr. R. C. G. Williams,
Philips England, mener at have fundet svaret: Teleuniversiteter.
I stedet for at bygge nye universiteter

Vittighedstegnerne
har
især med lærerkræfternes

naturligvis
også
udseende.

VORE DAMER

VI HAR MODTAGET
et gammelt
Philips skoleskema
fra fru Eva Kiamtia,
telefonbordet.
Det er fra 1924, da Philips interesser
i Danmark
endnu blev
varetaget
af AIS Axel Schou.
Allerede
dengang var vi altså med til at kaste
lys over land t

kan man undervise de studerende,
som man ikke har plads til på universiteterne,
gennem fjernsynet og derved spare både tid og penge.
Nye undervisningsformer
må naturligvis tages i brug, men rigtig benyttet har TV kolossale muligheder
i den daglige undervisning, og den
dag er måske ikke fjern, da vi ser
det første teleuniversitet
på skærmen i engelsk fjernsyn.

beskæftiget

sig

med

teleuniversitetet

og

I "ANNOUNCER"

I sidste nummer af det internationale
Philip s-bl ad "Announcer"
handler
høvedartiklen
om de mest charmerende
25 °/0 af personalet
i Philips-virksomhederne
hele verden over - nemlig damerne. Og naturligvis
indtager
de danske
Philips-damer
en fremtrædende
plads i denne sammenhæng:
Af fysioterapeut
fru V. Stockbridge
er der et
helsides
farvefoto.
Frk Lone Petersen
gengives
også i farver
under arbejdet
hos Philips
i Kobenhavn,
og fru Sally
Se lde lin folges en hel dag fra om morgenen, når hun sammen
med sin mand.
Poul Seidelin
(der også er ansat hos
Philips),
afleverer
se nn en Bo i bcrne-

haven, og til om aftenen,
når den lille
familie
er samlet
i hjemmet.
Frk. Lily
Christensen
og fru Anni Mortensen
er
også
med både
i billedreportagen
og
i teksten.

40 AR HOS PHILIPS

J. Heis, som er leder af Philips-anlægget Turnhout i Belgien, fejrede
40 års jubilæum den 1. september.
J. Heis arbejdede i København fra
1933 til 1946.

VELKOMMEN
Til rækken af Philips Nyt publikateioner har Repax føjet endnu en,
der har fået navnet Repax Nyt. Bladet, der har haft Philiskopet
som
model, sendes til serviceværkstederne, og første nummer er netop
udkommet.

SPORTEN
Badminton
Vi har spillet to kampe i KFIU's
holdturnering : I D-rækken vandt vi
over Novo med 5-3 åg i C-rækken
tabte vi 1-7 til Danmark - forsikringsselskabet!
- hovedsagelig
på
grund af afbud fra mange spillere.
Hugo Bentzen.
Bordtennis
Sæsonen startede
med en intern
turnering i en A- og en B-rækken.
A-rækken, der var meget velspillet,
blev vundet af P. W. Larsen med
Sv. Blankolm på andenpladsen,
og
B-rækken blev vundet meget sikkert
af Børge Søborg med Steen Riise
som nr. 2.
Der trænes hver mandag, onsdag og
torsdag kl. 17.00 i bordtennis-lokalet på Industrigården.
Nye medlemmer kan henvende sig undertegnede
på lokal 580.
P. W. Larsen.

ring. Ofte møder kun 9 af 11 til
kampene til trods for tilsagn
fra
samtlige.

Jacob

Nielsen.

Håndbold
Træningen finder sted hver lørdag i
Sundby
Hallen.
Herrerne
spiller
kl. 12-13 og damerne kl. 13-14.
I KFIU's turnering spiller 2. herreholdet mod IBM kl. 21.54 i Bellahøj Hallen torsdag d. 27. sept. Søndag d. 30. sept. spiller 1. dameholholdet mod KTI kl. 20.35. Begge
kampe foregår i Otto Mønstedhallen. 1. herreholdet
spiller igen tirsdag d. 4. okt. mod WMJ i Bellahøjhallen kl. 22.39, og søndag d. 7.
møder 2. herreholdet
MIF kl. 20.39
i Idrætshallen.
Lad os håbe, at damerne i den kom·
mende sæson kan komme væk fra
den evige andenplads,
og at herrerne kan nå op i Mesterrækken.
A. Sieben,

lokal 645.

Skak
NYT TENNISMESTERSKAB

ER PHILlSKOPET
BLEVET
SNOBBET?
Sidste
gang
var
det
Frederiksbergs
borgmester,
Stæhr
Johansen,
og nu

er det Gladsaxes

førstemand,

Erh. Ja-

cobsen,
der er i bladet.
Begrundelsen
er nu også denne gang saglig
nok, idet
Gladsaxes
stadion
netop har indviet
to
nye træningsbaner,
der
er forsynet
med et meget
effektivt
belysningsanlæg. Philips
har leveret
anlægget,
der
her inspiceres
af borgmesteren
(t h)
sammen med ingeniørerne
Karsten
Pedersen og Kurt Halberg
samt inspektør
Johs. Lymark.

Det smukke eksempel, Svend Blankholm gav ved at vinde singlemesterskabet
i KFIU's A-række,
må
have virket inspirerende
på Børge
Larsen og V. Simonsen,
idet de
vandt doublemesterskabet
i C-rækken i KFIU's individuelle
turnering
ved at besejre brødrene Suszkiewicz fra ØK i finalen 6-1, 6-2.
I holdturneringen
har B-holdet vundet 2-1 over Handelsbanken,
3-0
over General Motors og tabt 3-0 til
Tuborg. C-holdet har tabte 2-1 til
Codan og vundet 2-1 over CarIsberg.
På grund af det dårlige vejr har vi
måttet udsætte den interne Philipsturnering til næste år. Alle firmaturneringer
har trukket i langdrag,
og det har således været vanskeligt
at skaffe baner ti I vor egen turnering.
F. Hougaard.
Fodbold

PHILIPS
NEONAFDELING
har i de sidste fem år etableret
et halvthundrede lysreklamer
for B & O. Den nyeste
findes
på Roskildevej,
·og ikke mindre

end

220 meter

er gået

meter

med til

høje

flurolux-reklamelysrør
bestykningen

anlæg.

af det 3,5

Efterårsturneringen
er nu afsluttet.
Vi har endnu ikke fået alle fodboldresultaterne,
men efter de sidste
oplysninger
fra unionen ligger vort
1. hold på andenpladsen
i A-rækken
og 2. holdet som nr. 2 eller 3 - fra
bunden, desværre.
Det har ikke været nogen nem opgave for spilleudvalget
at skulle
sammensætte to hold i denne turne-

Vi nærmer os afslutningen
på den
interne
korrespondanceturnering.
lait 49 spillere har deltaget, og hver
har spillet
6 partier.
Turneringen
har været meget populær, og fra
mange sider har man ytret ønske
om en ny. korrespondance-turnering.
Af hensyn til styrkeforholdet
bør
man snarest tilmelde
sig, da spillerne gerne skulle have så jævnbyrdige modstandere som muligt.
Helge Hansen, lokal 539.

KOM MED EN MELDING
Idrætsforeningen

spiller ny trumf ud

Mange Philips-medarbejdere
spiller
bridge. Derfor søger man nu at oprette en selvstændig bridge-afdeling
indenfor
idrætsforeningen.
Såvel
øvede som begyndere er velkomne,
og man håber at komme i gang så
hurtigt, at man endnu i denne sæson kan melde sig til KFIU's turnering. Det er tanken, at bridge-afdelingen skal have en ugentlig spilleaften, hvor man vil starte en intern
turnering,
og hvis der melder sig
tilstrækkeligt
mange begyndere, vil
man arrangere
et bridgekursus.
Ernst Pedersen, der er ideens ophavsmand, har påtaget sig de praktiske opgaver i forbindelse med foreningens start.
PHILIPS

TRYK

