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EUROPA CUP KAMPENE mellem Philis Sports Vereniging og Esbjerg forenede
Boldklubber stillede alle danske Philips-folk på en hård prøve: En "velovervejet
syntese af nationale og kcncern-ln tare sse r" er jo, hvad der forventes af os -
ikke mindst i en sådan situation, hvor meget står på spil! .Phifiskope trs billed-
redaktør har søgt at leve op til de. høje krav ved at vælge ovenstående billede fra
kampen. Det er taget, netop som Esbjerg kom foran med 1-0 i Eindhoven (og før
de gæve esbjergensere endnu var blevet indhentet og derefter kommet bagud
med 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6 og 1-7). Det er altså et virkelig snapshot! Men det
er nu ikke alene derfor, billedredaktøren valgte det. Han havde også koncern-
interesser i tankerne: For viser billedet af det smukke danske mål ikke, hvor fint
banen er oplyst af Philips' lysanlæg? Sjældent har man så tydeligt set de net-
masker, som et dansk pletskud fik til at dirre om kap med Gunnar Nu-Hansen's
stemrne. Hip hip hurra!

LOUPART-
PRISEN
TIL NORGE
Loupart-prisen, der er den fornem-
ste, interne udmærkelse, noget Phi-
lips-selskab kan modtage, gik i år
til Norge. Ved en højtidelighed i
Eindhoven den 7. oktober fik direk-
tør Rolf F. Riise, Norsk AktieseI-
skap Philips, prisen overrakt af
Philips-koncernens 'præsident, in-
geniør Frits Philips, der takkede
den norske' organisation for forbil-
ledlig indsats.

Loupart-prisen, der er opkaldt efter
nu afdøde vicepræsident i Philips,
O. M. E. Loupart, blev i år uddelt
for tolvte gang. I 1956 modtog di-
rektør N. B. Sommerfeldt prisen på
det danske Philips-selskabs vegne.

Philips præsident, ingeniør Frits Phi-
lips, overrækker Loupart-prisen til di-
rektør Rolf F. Riise.
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FRI 24. DECEMBER
På alle selskabets arbejdssteder er
juleaftensdag i år almindelig fridag.

PHILlPS.1 RADIOEN ...
57 pcl. af de gifte, kvindelige med-
arbejdere hos Philips har besvaret
radioreporterens Stephan Vogelius'
spørgsmål i sidste nr. af .Phiusko-
pet". De har fortalt ham, hvor de
traf deres mand, og om de syntes,
man skulle gifte sig, før man var
21 år. Den første radioudsendelse
om undersøgelsen har allerede væ-
ret i æteren den 21. oktober, men
udsendelse nr. 2 med titlen "Skal
man gifte sig, inden man er 21 år?"
kommer i Kvindernes Eftermid-
dags-program den 28. oktober klo
15.30.

Udsendelserne vil blive optaget på
bånd, som kan lånes i Informations-
afdelingen.

(fortsættes side 2)

GRATIS ØJEN-
UNDERSØGELSER
FOR ALLE PHILIPS
MEDARBEJDERE
Da man i 1960-62 foretog øjen-
undersøgelser på et stort antal
medarbejdere j' Jenagade, blev det
konstateret, at adskillige - uden at
vide det - led af øjenfejl, som kun-
ne afhjælpes med briller, fremgår
det al en rapport, udarbejdet af
Philips bedriftslæge C. O. Fiseher.
Undersøgelserne havde en meget
gavnlig virkning, idet mange fulgte
lægens råd og dermed slap af med
generende hovedpine og træthed.
Derfor har man nu besluttet at lade
alle Philips-medarbejdere få ad-
gang til gratis øjenundersøgelser.
I øjeblikket er man i færd med at
lægge undersøgelserne til rette, og
når det er sket, vil der blive givet
nærmere meddelelse om, hvornår
de vil finde sted. Man vil antagelig
starte i foråret 1964, og det bliver
øjenlægen, overlæge Steffen Lund,
der foretager undersøgelserne.
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PHILIPS pA LÆRREDET ...
En hel del Philips-medarbejdere vil
kunne se sig selv på det hvide lær-
red. når der mandag den 28. okto-
ber for forste gang blændes op for
Dansk Arbejdsgiverforenings nye
kortfilm: "Den ene part", som in-
struktoren Hans Hansen for en stor
del har optaget hos Philips. I fil-
men ser man bl. a. glimt fra et
samarbejdsudvalgsmøde, fra kanti-
nen og sundhedscentret i Jenaga-
de, fra trykkeriet på Industrigården
og fra en håndboldkamp mellem de
dygtige Philips-piger. "Den ene
part" skal vises som forfilm til
Hans Hansens nye spillefilm "Vi
voksne", og premiereteatrene bli-
ver i Kobenhavn : Grøndalsteatret,
Merry-Teatret, Nora Bio, Nygade
Teatret og Triangel Teatret. I pro-
vinsen: Folketeatret, Arhus, Fonix,
Odense, Palæ, Alborg, Scala, Sla-
gelse og Slotsbio i Randers.

OG PHILIPS pA SKÆRMEN
I sommer var fjernsynet på besøg
hos Philips Ior at tage en række'
optagelser til fire udsendelser om
"Samarbejde og ledelse på arbejds-
pladsen". Den første af disse ud-
sendelser har allerede været på
skærmen mandag den 14. oktober.
Under udsendelse n,'. 2, som kan
ses mandag den 2B. oktober kl.
20.20, kikker man ind i kantinen i
Jenagade, og i den tredie udsen-
delse, mandag den ll. november
u: 20.20, udtaler underdirektør C.
Hermann og fællestillidsmand Sv.
Loft sig om samarbejdsproblemer.
Den sidste udsendelse i rækken,
mandag den 25. november kl. 20.20,
indeholder bI. a. klip fra Philips-
filmen "Anathomy of an Industry".

-

Foran det nye Philips-hus i Stockholm - fra venstre: Kommunikationsminister
Gds ta Skoglund, prins Bertil, Philips' præsident, ingenior Frits Philips og direk-
tor Olle Fr anzån. Svenska Aktiebolaget Philips.

PHILIPS-HUSET I STOCKHOLM
I overværelse af Prins Bertil, kom-
munikationsminister Go sta Skog-
lund og Philips-koncernens præsi-
dent, ingenior Frits Philips indvie-
des det nye Philips-hus i Stockholm
den 12. september med taler af
bI. a. dir. Franzen og ministeren.

Med sine 16 etaqer og et gulvareal
på 61.000 m' er det nye Philipshus
en af de storste bygninger i Sto ck-
holm. Men den skal også rumme
1.100 medarbejdere .: eller ca. en
fjerdedel af Svenska Aktiebolaget
Philips' personale.

M. H. SØRENSENS JUBILÆUM
Mange kolleger og forretningsfor-
bindelser val' modt op ved receptio-
nen hos Dansk Rontgen-Teknik· i
Arhus for at Iykonske røntgen-inge-
nior M. H. Sørensen med 25 års
jubilæet den 24. september. Direk-
tor P. Friis lalte for jubilaren, hvor-
efter fru E. Knudsen overrakte ham
et meget smukt Birgit Bruel-kera-
mikfad fra kollegerne i Dansk Rønt-
gen-Teknik.

Direktør P. Friis (th) lykens ker rønt-
gen-ingeniør M. H. Sørensen med de
25 år hos Dansk Røntgen-Teknik.

PHILIPS FORSKNINGSCENTER
I WAALRE TAGET I BRUG
De forste laboratorier i Philips nye
forskningscenter i Waalre er nu ta-
get i brug.
Når det endelige center står fuldt
færdigt engang i 1970, regner man
med at skulle beskæftige 3000 med-
arbejdere i Waalre.

JUBILÆUM I ODENSE
AfdetinqslederH. C. Aarup, Philips
Lampe A/S, fejrer fredag den l.
november sit 25 års jubilæum. På
jubilæumsdagen er der reception
kl. 10-12 i Vindegade 75-77, Oden-
se.

ANDESPIL r PPR: Foreningen hol-
der andespil fredag den 8. novem-
ber kl. 17.00 i kantinen i Jenagade.



H.G. BUSCKS JUBI'LÆUM
- Velkommen som medlem nr. 2.·i
"klubben af jubilerende, danske
glødelampe-teknikere", sagde fabri-
kant Søren Madsen til 25 års jubi-
laren fabriksdirektør H. G. Busck
ved receptionen på Nordisk Gløde-
lampe Industri A/S torsdag den 3.
oktober. Han tilføjede, at han selv
var "klubben"s forste medlem, og
fremhævede den store faglige dyg-
tighed, der - senest ved starten af
den nye fabrik i Herlev - var lagt
for dagen af H. G. Busck. Fælles-
tillidsmand Freddy Allermann og
sekretær fru Ellinor Reslow takke-
de dagens jubilar for hans menne-
skelige måde at behandle persona-
lets problemer på. De overrakte
begge på kollegernes vegne smukt
solvservice.
Men mange flere ville ønske Busck
til lykke: Forst kontorchef Thomas

Hansen," som også bød velkommen
til receptionen for gratulanterne
udefra, derefter underdirektør C.
Hermann, der bragte mange lyk-
ønskninger og endnu mere solvtøj
fra kolleger 09 tidligere medarbej-
dere hos Philips. - Vi savner Dem
ude på Strandlodsvej. sagde han.
Underdirektør J. Grunnet syntes,
man skulle lade jubilaren leve, og
det gjorde man. Til sidst overrakte
dr. fru Susanne Madsen H. G. Busck
en meget smuk, gammel kinesisk
vase som en personlig gave fra
hende og hendes mand, fabrikant
Søren Madsen.

Bagefter bad Busck .Phittskopet"
viderebringe hans varmeste tak til
alle, som havde glædet ham med
hilsener og gaver på hans jubi-
læumsdag.

ElVÆRKS~FOlK·HOS PHiliPS
I september havde Philips Lampe
besog af el-værksbestyrere og ka-
bel- og liniemestre, som fra hele
landet med charterfly, SAS-rute-
maskiner og busser kom til Amager
for at studere nyhederne indenfor
qadebelysninq.
Veå ankomsten til Holmbladsgade
blev de modtaget af underdirektor
J. Grunnet, som bod på morgen-
kaffe i de nye dernorsstrations loka-
ler. Disse var i ·anled·ning af besø-
get udstyret med store armaturer
og ·Iyskilder til forskellige forrner

for gadebelysning, og med over-
ingenior Egon Jensen som kyndig
cicerone blev de gennemgået i de-
taljer.
Elter frokost gik man i foredrags-
salen for at se Philips nye bånd-
fiim "Godt lys på gader og veje",
som sammen med ingenior B. O.
Mollers foredrag orn de nye instal-
lationsregler blev optakten til en
livlig debat. Til sidst demonstrere-
de Egon Jensen de nye jodlamper.
som især bruges til belysning af
fodgængerovergange .

EI-værksbestyrere og kabel- og liniemestre fra Fyn og Sonderjylland kom om
morgenen til Kastrup Lufthavn med "loadair"s DC 3'er.

- Nu er vi lo, sagde fabrikant Saren
Madsen (th) til H. G. Busck og bod
ham velkommen j' "klubben, af jubile-
rende danske glade lampeteknikere".

- Det er en glæde at arbejde under
Deres ledelse, sagde fællestillidsmand
Freddy Allermann, da han overrakte
jubilaren sine kollegers gave: Ti smuk-
ke solv-kaffeskeer.

Da de mange taler var til ende. blev
der tid til at hilse på jubilaren. Det
gjorde bI. a. direktor S. A. Windelin
og dir ektc rD. Noordhof, som var kom-
met til Herlev fra gladelampernes
Mekka, Efndhoven, for at onske Busck
til lykke med de 25 år indenfor glode-
lampe.-industrien.

Fru Else Busck i samtale med direktor
Piet van der Zalm fra Norge.
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NYT KAMERARØR

Et nyt TV-kamerarør med revolutio-
nerende egenskaber har set dagens
lys. Det er Philips' såkaldte Plum-
bicon-rør, som adskiller sig fra
sine forgængere med, at det gengi-
ver selv meget hurtige bevægelser,
uden at der opstår "efterslæb" på
bi Iledet. Plurnbtcon-rørets specielle
egenskaber vil ikke blot få betyd-
ning for sort/hvide TV-udsendelser
og fremtidens farve-TV, men i høj
grad også for hospitalernes rønt-
gen-afdelinger, hvor det kan være
af vital betydning, at billedet er så
klart som muligt.
Et par danske hospitaler har alle-
rede opnået meget fine resultater
med det nye Plumbicon-rør.

En roterende genstand fotograferet
med e t" almindeligt kamerarør af vlde-
con-typen Itv) og det nye Plumbicon-
rør. Bemærk hvordan den hvide firkant
på billedet til venstre "slæber", mens
den træder tydeligt frem på optagel-
sen til højre.

KAFFEVOGNENE RULLER
Successen var straks slået fast
med syvtommersøm, da de nye kaf-
fe- og thevogne - nydeligt pyntede
med blomster og flag - gjorde de-
res entre på Industrigården tirsdag
den l. oktober: Allerede på pre-
miereturen blev der afsat -ialt 400
kopper kaffe og 100 kopper the.

I afdeling Montering Belysning blev
kaffevognen (og Ruth Jørgensen) mod-
taget med store smil af (fv): Grete
Hansen, Rosa Larsen, Ketty Gustafs-
san, Etly Madsen og Harriet Hansen.

SPORTEN

Skytternes nye formand, Jørgen Steen
Jensen.

NY FORMAND FOR SKYTTE-
AFDELINGEN

Freddy Allermann blev klubmester
andet år i træk

Skytterne har valgt ny formand.
Ved afdelingens generalforsamling
den 16. september blev Flemming
Thomsen eflerfulgt på formandspo-
sten af Jørgen Steen Jensen, Phi-
lips Lampe. Den nye formand ud-
trykte håbet om, at mange flere
medarbejdere vil møde op til 15
meter skydningen hver mandag og
onsdag efter arbejdstid på afdelin-
gens aqen skydebane i Jenagade.
Freddy Allermann, som på grund af
sin overflytning til N.G. I. nu er
ud trådt af Idrætsforeningen, fik en
smuk sortie: Ligesom året forud
vandt han klubmesterskabet på 200
meter med 18å points af 200 mu-
lige. På andenpladsen kom Jørgen
Steen Jensen med 176 points, og
nr. 3 blev O. Bendixen m~d 175
points.

HANDBOLDPIGERNE FIK
REVANCHE
Philips håndboldpiger har nu fået
revanche for nederlaget til Alumi-
nia i Dansk Firma Union's lands:
delsstævne i Fredericia' I Valby-
hallen sejrede de den 22. septem-
ber over Aluminia-pigerne, der blev
slået så klart som 8-3. Forud havde
vore håndboldpiger slået de stærke
AUB'ere med 13-3 og Rådhuset
med. ikke mindre end 28-1. Hertil
kom den 6. oktober en sejr over
MLU på 25-0.
Philips herrer har også klaret sig
nydeligt i den sidste tid. Førstehol-
det slog Mærsk med 15-13 i en

særdeles velspillet kamp, vandt
knebent over ØKB med 18-17 og
sikkert over Simo med 16-2, hvor-
til kommer en sejr til Beauvais
uden kamp. 2.-holdet har vundet
med 18-17 over NSC og tabt 9-13
til ØKB.
TURNERINGSPROGRAMMET FOR
KFIU's og FKBU's turneringer ser
således ud:

Damer
Dato Kl. Bane Mod
27/10 19.33 VH LL
31/10 21.48 BH SAS
17/11 10.36 VH ISA
Herrer
27/10 21.28 IH Mærsk
10/11 21.27 VH Z & AA
21/11 19.20 BH Telefon.

BH = Bellahøjhallen
IH = Idrætshallen
VH = Valbyhallen

VIL DE GA TIL GYMNASTIK?
Nu er mulighederne sikret for de
gymnastiske udfoldelser: MIF har
lejet en gymnastiksal hver tirsdag
kl. 16.30 til 17.30 på Christians-
havns gymnasium og tilbyder med-
lemmer af andre firmaklubber, at
de kan deltage i motionsgymnastik.
Desuden har vor idrætsforenings
fodboldafdeling lejet en sal på Ry-
vangens Kaserne hver l., 3. og 4.
torsdag i måneden kl. 20-22. Det er
meninge.n, man her vil gøre gymna-
stik i den første time og spille in-
dendørsfodbold i den sidste, og alle
medlemmer af idrætsforeningen kan
deltage. Har De lyst til at være
med, så ring til Gunnar Frisø, lo-
kal 626.

POLYT-REVYEN '63: Hos Tage Møl-
ler i hallen på Industrigården kan
interesserede købe billetter til
årets .Potyt-Rovy". Forestillinger-
ne gives i fe stsalen på Polyteknisk
Læreanstalt, østervold 10, og bil-
letpriserne er 3,60, 5·,40 og 7,20 kr.
De billetter, der først og fremmest
er til rådighed, gælder til forestil-
lingen fredag den l. november kl.
20, men skulle man være forhindret
i at komme. til revyen den aften, er
der mulighed for at skaffe billetter
til forestillingerne søndag og man-
dag den 27. og 28. oktober, torsdag
den 31. oktober saml til lørdag og
søndag den 2. og 3. november.

PHILIPS TRYK


