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NR.7 28. JUNI 1963 8. ÅRGANG 

Fru Bente Norit ,og fru Inger Mosbæk (th) under sidste repetition for eksamen. 

DET VAR SLIDDET VÆRD! 
siger fruerne Mosbæk og Norit, 

som forleden bestod Teknisk Forbe 
redelseseksamen og efter sommer 
ferien begynder på Teknisk Assi 
stent-kursus i Philips' eksamens 
skole. 
Det er to "piger", man tager hatten 
af for: 28-årige fru INGER MOS 
BÆK og 35-årige fru BENTE NO 
RIT. Vi træffer dem i skolelokaler 
ne i Jenagade lige efter, at de har 
været oppe i sidste fag til Teknisk 
Forberedelseseksamen - og klaret 
sig med bravour! I gennemsnit op- 

nåede de begge over 9,50. (I gamle 
dage - for et årstid siden - kaldte 
man det mg+. Så ved vi allesam 
men ligesom lidt bedre, hvor flot 
det er!). 
Og endda er det ikke lørst og frem 
mest damernes høje eksamenskvo 
tient, der får os til at lette på hat 
ten. Hele holdet, som foruden fru 
erne Mosbæk og Norit består af 8 
herrer, opnåede fine eksamensre 
sultater. Det ser ud til, at intet 
andet hold i landet i år når en lige 

(fortsættes side 3) 

SLUT MED RASLERlEJ 
Det private rasleri på arbejdsplad 
sen har efter manges mening taget 
overhånd. Det viste bI. a. den læ 
ser-rundspørge, "Phi liskopet" fore 
tog for nogen tid siden. Men skønt 
de fleste er kede af indsamlingerne, 
føler de sig ofte tvunget til at gå 
frivilligt med for ikke at vække an 
stød blandt kollegerne. Det var og 
så grunden til, at man i Miniwatt 
foretog en afstemning blandt per 
sonalet for at få fastslået, at majo 
riteten er trætte af de private ind 
samlinger. Og der var ikke noget 
at .tage fejl af: En o,ptælling af de 
indsendte stemmesedler viste, at 
87 '/o var imod rasleriet! 

Samler De på frimærker? Mange 
Philips-folk er ivrige filatelister, og 
hvis De er en af dem, vil De sik 
kert gerne i kontakt med andre 
samlere indenfor selskabet. Det 
kan De komme ved at henvende 
Dem til fru J. Andersson, Philips 
Radio, lokal 503, som har påtaget 
sig de praktiske opgaver i forbin 
delse med oprettelsen af en Iri 
mærkeklub. 

S-lager for radiobranchen : Philips Ra 
dio og Repax har åbnet landets forste 
selvbetjenings-Iager for modtagere, 
rør, komponenter og tilbehørsdele. Det 
har til huse i Lemberggade 15, hvor 
der tidligere var grammofonplade-la 
ger. S-lageret, der iovrigt er det for 
ste i sin art indenfor hele Philips 
koncernen, har vakt stor interesse 
blandt kunderne i radiohranchen. Ved 
åbningen i begyndelsen af juni var (fra 
venstre) Geo Cortsen og konsulent 
Niels Bach fra Rateks a blandt de be 
sagende. V. Mørch (yderst til højre) og 
T. Burkai viste dem rundt. 
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FYSIOTERAPEUTER FRA 
15 LANDE BESØGER 
SUNDHEDSCENTRET 
Fysioterapeuterne holdt i juni ver 
denskongres i København, og 60 af 
dem fra ialt 15 lande aflagde besøg 
på Industrigården, hvor fysiotera 
peut fru M. Jernved viste film og 
lysbilleder og fortalte 0'Tl det store 
arbejde, der gøres på Philips for at 
nedsætte antallet af muskellidelser 
hos selskabets personale. 
Derefter besøgte man Sundhedscen 
tret samt afdelingerne MK på Ler 
gravsvej og MV i Jenagade, hvor 
vore tre fysioterapeuter, fru Jern 
ved, fru Prætorius og fru Stock 
bridge demonstrerede korrekte ar 
bejdsstillinger og besvarede spørgs 
mål fra de mange interesserede og 
sagkyndige gæster. 

Fru M. Jernved (i hvid kittel) besvarer 
spørgsmål. Siddende ved arbejdsbor 
det: Jytte Larsson, afd. MK. 

EVA TAKES A HOLIDAY 
Rome, June 24th, 1963 

Dear everybody, 
You'II never guess where I am - in 
the city of the seven hills - yes, 
Rome! I'rn enjoying life tremen 
dously. There is a lot to see - 
churches, palaces, museums, the 
Vatican City and the "sweet life" of 
the night spots. The wine is deli 
cious, plentiful and cheap - oh oh! 

do window shopping in the Via 
Condotti, but an apprentice's salary 
won't buy much here. Traffic is 
much more hectic than in Copen 
hagen, but car brakes seem to 
work much better down here! The 
weather is fine, but I hear that it is 
just as fine in Denmark. 

A rivederci 
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bremser 
På gensyn 
(italiensk) 

Svenske reklamefolk på besøg hos Philips: I midten af juni holdt den svenske re 
klameforening kongres i Malmø. Et af punkterne på kongressens dagsorden var 
et besøg hos Philips i København, hvor de svenske gæster overværede public re 
lations-programmet i Foredragssalen på Prags Boulevard. 

Jubilæum i Philips Lampe 
Telefonistinde, frk. Clara Nørgaard, 
Philips Lampe A/S, fejrer torsdag 
den 1. august sit 25 års jubilæum. 
På jubilæumsdagen er der recep 
tion kJ. 10-12 i demonstrations 
lokalerne, Holmbladsgade 133. 

Jubilæum i Dansk Røntgen-Teknik 
Røntgen-ingeniør H.Mosberg, Dansk 
Røntgen-Teknik AIS, fejrer torsdag 
den 1. august sit 25 års jubilæum. 
På jubilæumsdagen er der reception 
kJ. 10-12 på Ole Nielsensvej 25. 

Er det noget for D E M? 
Der er lige udsendt lo cirkulærer 
med alle oplysninger om Philips' 
eksamensklasser. Fik De læst 
dem? Ellers kan De blot henvende 
Dem til: fællestillidsmand Sv. Loft, 
ingeniør H. Krebs eller undervis 
ningsleder Finn Henningsen. Hos 
dem kan De få alle praktiske oplys 
ninger - og desuden gode råd, hvis 
De selv er i tvivl om, hvorvidt en 
teknisk uddannelse er noget for 
Dem. 



Det var sliddet værd! 
(fortsat fra side t) 

så høj kvotient til forberedelses 
eksamen som det fra Jenagade. 
Der var da også et par af herrerne, 
som nåede endnu højere på point 
skalaen end deres kvindelige kolle 
ger. Hele holdet er værd at tage 
hatten af for - og det gør vi her 
ved! (Navnene på de 8 herrer er: 
Jørgen Bondo, Erik Ellegaard, Jør 
gen Gramhardt, Jan Hartmann, Erik 
Jelshøj, Henrik Kliiwer. John Lang 
hoft og Jørgen Sørensen.) 
Men vi bøjer os lidt ekstra for de 
to damer, fordi der nu engang skal 
mere til for at gennemføre en ud 
dannelse, når man ved siden af 
- foruden sit arbejde - har hjem og 
børn at passe. 
Og lad os bare indrømme det: Når 
vi gør fruerne vor særlige opvart 
ning, skyldes det, foruden mange 
andre gode grunde, endelig også en 
smule flovhed over, at ingen af de 
dygtige og nydelige damer er fra 
Philips, skønt de har fået deres un 
dervisning på selskabets eksa 
mensskole. De er begge to fra Ti 
tan, der ikke selv har nogen til 
svarende skole-virksomhed, og som 
derfor efter indbydelse har sendt 
interesserede til Philips, hvor til 
gangen til eksamensskolen ikke var 
tilstrækkelig stor blandt de ansatte. 
Det er ikke godt at vide, hvorfor 
især de kvindelig medarbejdere hos 
Philips hidtil har holdt sig tilbage. 
Ikke mindst for dem rummer denne 
videregående uddannelse dog netop 
så mange muligheder. Måske er 
nogle veget tilbage, fordi de fryg 
tede, at en sådan eksamen ville 
være alt for svær at klare? 
Men fru Mosbæk og fru Norit kla 
rede den altså, ti Isyneladende end 
da helt ubesværet. Og hvad var så 
deres forudsætninger? 
Fru Inger Mosbæk, der som sagt er 
28 år, gik i sin tid ud af tolkesko 
len og blev uddannet som ekspedi 
trice, giftede sig og fik to piger, 
som nu er henholdsvis 7 og 4 år. 
For tre år siden blev hun skilt fra 
sin mand og kom samtidig ind i sit 
nye job som kontordame hos Titan, 
hvor hun et årstid senere flyttede 
til afdelingen for elektronisk data 
behandling. 
Fru Bente Norit er 35 år, gift og 
mor til to børn, en søn på 17 og en 

datter på 14 år. For temmelig man 
ge år siden tog fru Norit mellem 
skoleeksamen, og med denne teo 
retiske ballast har hun skabt sig 
et ret selvstændigt arbejdsområde 
på driftskontoret hos Titan, hvor 
hun i et vist omfang virker som 
driftsassistent. Men af og til har 
det jo knebet med den teoretiske, 
specielt tekniske, indsigt i forbin 
delse med planlægning og produk 
tionsudskrivning . 

Holdt familieråd om sagen 
- Og så opstod tanken om at lære 
noget mere? 
- Ja, siger fru Norit. Det var dels 
det. Men desuden syntes jeg også, 
at jeg ligesom var sakket lidt bag 
ud hjemme. Når børnene skulle 
hjælpes med deres lektier, kunne 
jeg ikke rigtigt klare det, og jeg 
følte mig underlegen. Så da tilbud 
det om videre uddannelse kom i 
form af et opslag på personaletav 
len, fik jeg straks lyst til at melde 
mig. Samme aften snakkede vi om 
det hjemme. Vi holdt faktisk et 
lille familieråd. 
- Hvad sagde Deres mand? 
- Min mand har VF-eksamen, altså 
som værkfører, og han havde jo 
"gået i skole", mens bornene var 
små. Nu var det på en måde min 
tur; det var han og jeg godtnok 
enige om lige fra starten. Men han 
syntes, der skulle være alvor i det. 
"Hvis du mener, du kan klare det 
og vil gennemføre det, så er det 
o. k.," sagde han. 
- Og bornene, hvad sagde de? 
- Det var forst og fremmest Birthe, 
det hang på. Hun var dengang 12 
år, og skulle jeg klare det, måtte 
hun hjælpe til. Vi har en temmelig 
stor gammeldags lejlighed, som gi 
ver en del arbejde. Birthe lovede 
at aflaste mig for lidt af det hus 
lige, og i de to år har hun troligt 
holdt sit lofte samtidig med, at 
hun er en flink pige i skolen, hvor 
hun folger den boglige linie. Hun 
skal være færerinde. Drengen går 
på Teknisk Skole og sysler med 
planer om senere at soge ind på 
Teknikum. 
- Lærelysten smitter af? 
- Ja, og det modsatte er også til- 
fældet. Da jeg sluttede efter 4. 
mellem i sin tid, var det, fordi jeg 
havde en soster, der allerede tjente 

(fortsættes side 4) 

På pinsetur til New York: Fru Johanne 
Else Larsen, Hellerup, og ass. Ole Jør 
gensen, Fredericia, var de heldige 
blandt de godt 30.000, som i Danmark 
kobte All Star Fe s tlvaf-qr ammo lcnpl a 
den og dermed deltog i konkurrencen 
om to frirejser med SAS tur-retur New 
York. Lørdag den 1. juni fløj de to gia· 
de vindere afsted med SAS. 

Folmer Hansen tiltræder ny stilling 
i Eindhoven 

begyndelsen af juli tiltræder 
driftsleder Folmer Hansen, Philips 
Radio, en stilling i Eindhoven. 
- Jeg bliver medlem af en nydannet 
teknisk planlægningsgruppe, som 
skal koordinere R. G. T.-produktio 
nen i de forskellige lande, fortæller 
han. - Man ville gerne have tekni 
kere og okonomer fra flere forskel 
lige nationer i gruppen. Det er prak 
tisk, når man skal vurdere mulighe 
derne for at starte en ny produktion. 
- Mister De nu helt forbindelsen 
med Philips i Danmark? 
- Det håber jeg da ikke. Foreløbig 
er det kun meningen, at jeg skal 
være i Eindhoven i fire år. Hvad der 
skal ske, når de er gået, ved jeg 
endnu ikke. Men nu glæder jeg mig 
forst og fremmest til at komme 
gang med de nye opgaver. 



Det var sliddet værd I 
(fortsat fra side 3) 

penge. Det ville jeg også! Nu for 
tryder jeg, at jeg ikke fortsatte ud 
dannelsen dengang. Men netop der 
for synes jeg, det er så værdifuldt, 
at der i dag er mulighed for at ind 
hente det forsømte. Dg jeg forstår 
ikke, at der er så få, der benytter 
sig af denne mulighed. 

Har bestemt ikke fortrudt 
- Ja, det siger jeg også, udbryder 
fru Mosbæk. I sin tid ville jeg ab 
solut ud af skolen, så snart det 
kunne lade sig gøre. Men da jeg 
kom ti I Titan og fik det spændende 
arbejde, som jeg stadig har i af 
delingen for elektronisk databe 
handling, ønskede jeg inderligt, at 
jeg havde lært noget mere mate 
matik. 
- Og derfor tog De chancen, da 
den bød sig? 
- Ja, og det har jeg bestemt ikke 
fortrudt. Det har været sliddet værd. 
- Og børnene? 
- Den store pige, som selv skal i 
skole nu efter sommerferien, sy 
nes, det er vældig sjovt, at hendes 
mor også gå,· i en skole. Og for 
resten kan det udmærket organise 
res, så man har et familieliv end 
da. Jeg læser om aftenen, og week 
end'en holder jeg helt fri sammen 
med børnene. Så hygger vi os for 
hele ugen. 
- Håber damerne nu at avancere 
på grund af Deres større viden? 
- Fru Mosbæk og fru Norit svarer 
i munden på hinanden: - Vi er godt 
tilfreds med det job, vi har. Og det 
var for at klare det bedre, at vi tog 
fat på uddannelsen. Men naturlig 
vis efterhånden - Ja, tilføjer 
fru Norit, efterhånden som man bli 
ver dygtigere, får man vel også sta' 
dig mere selvstændigt arbejde og 
højere lønninger. - Og udviklingen 
går jo i den retning, supplerer fru 
Mosbæk, at der er brug for de bed 
re uddannede medarbejdere, mens 
rutinearbejdet reduceres ... ikke 
sandt? 
- Vil De så fortsætte på Teknisk 
Assistent-kursus efter ferien? 
Fru Mosbæk: - Ja, afgjort! 
Fru Norit: - Ja, det tror jeg be 
stemt. Det er jo de sidste to år, 
der giver mest, sådan rent praktisk. 
- Til lykke med resultatet - og held 
og lykke fremover! 

SPORTEN 
Fodboldspillerne i finalen 
Fodboldafdelingen, som længe har 
ført en noget tilbagetrukket tilvæ 
relse, er endelig vågnet op til dåd 
og har slået DRFB med 2-0 i se 
mifinalen i KFIU's pokalturnering 
for A-rækkens klubber. 

Erling Vagnholm 

STORKAMP 
lAFTEN 

Håndboldafdelingerne fra SAS og 
Philips mødes til den afgørende 
dyst i Valby Idrætspark 

I aften - den 28. juni - kl. 19.35 
kåres vinderne af KFIU's sommer 
turnering i håndbold, når de dygtige 
piger fra SAS og Philips mødes til 
det endelige opgør i Valby Idræts 
park. 

Spillelidenskab 
Ved bedriftsværnsøvelsen på Ler 
gravsvej i slutningen af maj gik en 
kvindelig brandvagt så meget op i 
sin rolle, at hun på det stærkt røg 
fyldte brandsted blev "rigtig" dår 
lig. Bridgeentusiasten, O. Gulev, 
der var øvelsesdommer, løb straks 
hen til kommandostationen for at 
melde om ulykken. Her blev han 
modtaget af en anden af bridge 
klubbens trofaste medlemmer, M. 

John Vilkowska snupper bolden for næ 
sen af en DRFB'er og sender en fuld 
træffer i nettet. 

Steen Orne borg går i luften for at hea 
de bolden væk fra Philips mål, mens 
Peter Eilsø (yderst til højre) spændt 
ser til. 

Thorsen, som vrissede: - Skal du 
da altid komme med "offermeldin 
ger" . 

Bridgeturnering 
I TELEFONENs sommer-bridgetur 
nering, som er arrangeret i sam 
arbejde med KFIU, deltager vi med 
fire makkerpar. Efter første runde 
lå Philips-spillerne som nr. 23, 32, 
44 og 48. 

Ernst Pedersen 

- Du har slidt bravt i det, sagde badminton-afdelingens formand, Hugo Bentzen 
(tv.), til den smilende nybagte Philips-mester i badminton, Ole Santon, som både 
vandt herre-singlen i A-rækken og mixed-doublen - sammen med Jytte Kenfner. 
Men også Mona Sørensen og Palle Withen (i midten) havde grund ti t at være gla 
de. De var med i Philips interne turnering for første gang og vandt henholdsvis 
damernes og herrernes begynderrække. Jesper Poulsen (yderst til højre) vandt 
herre-single i B-rækken - et fint resultat, da han spillede med stort handicap. 
Jytte Kenfner, som tegnede sig for den ene halvdel af sejren i mixed-doublen, var 
ikke til stede ved præmieoverrækkelsen. 

PltlLIPS "l"RYK 


