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NR. 11 21. NOVEMBER 1963 a.iRGANG

Det var dem, der begyndte (fra venstre): Doris Ramløse, Jonna Nielsen, Børge
Hildebrandt, Eli Lassen (med festens genstand i hånden), Inge Thomsen og Knud
Møller. De var både med til at lave den første kanalvælger med printede spoler
og nr. 1.000.000.

KANALVÆLGER NR. 1.000.000
Tak til medarbejderne

afdeling MK for deres indsats

Man kunne have hørt en knappenål
falde til jorden! Så stille var der i
afdeling MK på' Lergravsvej tors-
dag den 17. oktober kl. 14.30, da
kanalvælger nr. 1.000.000 - smukt
pyntet med røde sløjfer - gled hen
ad båndet på sit lille podie. Men
stilheden varede kun kort. Mens
tankerne gik tilbage til fortidens
ballonfærder, hævede nr. 1.000.000
sig værdigt fra båndet i en til anled-
ningen - med megen snilde - kon-

.strueret hejseanordning forsynet
med en rød bold i toppen. Og i
samme sekund genlød det store lo-
kale af hurra-råb fra de 180 med-
arbejdere, mens glassene blev hæ-
vet for at ønske "millionen" vel-
kommen.
Allerede tidligere på eftermiddagen
havde man dog taget forskud på be-
givenheden. Ledelsen havde invite-
ret medarbejderne på kaffe og
kringle, og mens kaffebordene ve-
derfaredes retfærdighed, fik hver

enkelt medarbejder en skrivelse fra
underdirektør C. Hermann, som selv
var forhindret i at være til stede.

(fortsættes side 2)

'Millionen er nået! Gratløst svæver nr.
1.000.000 i sin ballongynge, mens Eli
Lassen og Mogens Thorsen (i hvid kit-
tel) i spidsen for de m1.nge damer i
afdeling MK, udbringer en skål for det
smukke resultat.

HOLLANDSKE MARINERE HOS PHI-
LIPS: Hangarskibet ••Karel Ooormann",
tre destroyere og en u-båd ankrede
torsdag den 30. oktober op ved Lange-
linie for et ttr e- dages besøg i Køben-
havn. Fredag aften var officerer og
menige inviteret ud til Philips, hvor de
overværede programmet i foredragssa-
len. På Industrigården blev de mod-
taget af Mia Lund, John Hjarsø og
Tage Møller (tv).

PPR HAVDE SIT pA DET TØRRE (se
hjælmen), da man inviterede medlem-
merne til det årlige spil om de mange
ænder, -gæs og andre flotte præmier.
Fru Fortuna smilede til mange, men
først til Ester Nielsen: Hun vandt salt-
og peberbøsser for de to første ræk-
ker og bagefter aftenens første and,
som blev overrakt af Erik Hornslet (tv),
mens "opråber" P. Gilhoj (i baggrun-
den) så til. E.ster Nielsens to bordher-
rer Arthur Jensen (i midten) og K. E.
Olsen vandt hver en plasticspand -
henholdsvis med og uden låg - som
sidemands-gevinster. Efter spillet
svang man sig i dansen til Melie
Quintet'ens muntre toner.

ANDESPIL I PPl: I lighed med sid-
ste år inviterer PPL ægtefæller og
forloveder med til foreningens an-
despil fredag den 13. december kl.
17.30 i marketenderiet på Industri-
gården.
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- Det skulle jo være noget med histo-
rie til dig, sagde Svend Aage Christen-
sen (th) til jubilaren, da han overrak-
te ham Politikens nye danmarkshistorie
"fra kollegerne i Philips Radio.

HELMUTH JANS ENS JUBILÆUM
Mange medarbejdere;" Philips' Ra-
dio var mødt op for at ønske værk-
fører Helmuth Jansen til lykke med
de 25 år hos Philips den 22. okto-
ber. Første gratulant var C. Her-
mann, som også bød velkommen,
hvorefter Svend Aage Christensen
overrakte jubilaren funktionærernes
gave: Den nye danmarkshistorie fra
Politikens Forlag. V. Falck sagde til
lykke på værkstedsfunktionærernes
vegne med en smuk figur fra Den
Kongelige Porcelainsfabrik.

Bagefter bad jubilaren .Phiusko-
pet" viderebringe hans varmeste
tak for al den opmærksomhed, der
var blevet ham til del på jubilæums-
dagen.

KANALVÆLGER NR. 1.000.000
(fortsat fra side 1)

Han takkede derfor skriftligt alle
MK-aflJelingens medarbejdere for
deres indsats i forbindelse med det
imponerende resultat, som var nået
i løbet af de tre år, man havde pro-
duceret kanalvælgere med printede
spoler til eksport. Den høje kvali-
tet, leveringsstabiliteten og den ef-
fektivitetsforøgelse, som 'alle parter
havde ydet deres bidrag til, havde
resulteret i, at Philips i Danmark nu
var blevet anerkendt som koncern-
leverandør for kanalvælgere. Med-_
arbejderne i afdeling MK havde
vist, at vi herhjemme kunne klare
os i konkurrencen trods store pro-
duktionsomkostn inger.

Til tops i ballon
Mens medarbejderne drak kaffe,
pyntede en festkomite med over-
værkfører Eli Lassen i spidsen ka-
nalvælger nr. 1.000,000 efter alle
kunstens regler; og venlige damer
skænkede sherry i de glas, der var
opstillet ved alle pladserne langs
båndet. De sidste minutter sneglede
sig af sted. Ustandselig skævede
man til båndet for at se, om nr.
1.000:000 dog ikke snart skulle duk-
ke op. Men så pludselig var den
der! Man holdt næsten vejret for
ikke at forstyrre dens værdige færd
på båndet. Da den nåede vejs ende,
blev den anbragt i ballongyngen, og
lidt efter svævede den under loftet
i den store bal.

•
Så lød et rungende hurra, og nr.
1.000.000 solede sig i fotografens
blitz, som ustandselig blev skudt af.

Festen var forbi, og værkfører Mo-
gens Thorsen sagde smilende:
- Nu, da vi er så godt i gang, må vi
vel hellere se at få lavet en million
til!

Og det er man nu ved.

FLYTTEDAG: Man havde ikke tid til at
hvile på laurbærrene i afdeling MK.
Samme dag, som kanalvælger nr.
1.000.000 så dagens lys på Lergravs-
vej, begyndte flytningen af de syv pro-
duktionsbånd til anden sal i den store
fabriks'bygning j Jenagade. Men det
tog personalet i stiv arm, hvll ket trern-
går af vort blllede. hvor Doris Ramløse
(th) og Elly Sørensen er ved at læsse
en vogn for Daisy Madsen og Karen
Jørgensen. Maren Theils (tv) og Minna
Emanuelsen gav også et ordentligt nap
med ved flytningen. I baggrunden (tv)
er Erik Rasmussen, Arnold Nielsen og
Werner Hansen ved at installere tryk.
luft og bor på båndet;

Sam Kaners malerier blev genstand for livlig debat mellem (tv) Vibeke Stock-
bridge, Lisbet Piletræ Petersen, Aage Piletræ Petersen samt Erik Broe og arki-
tekt Holt (yderst th).

LIVLIG DEBAT OM
SAM KANER-UDSTILLING
Livlig diskussion prægede Kunstfor-
eningens første møde i denne sæ-
son, hvor arkitekt Niels Holt intro-
ducerede den amerikanske maler,

Sam Kaners udstilling af nonfigura-
tive billeder i marketenderiet på
lndustrlqården.
Forinden havde man i foredragssa-
len set Sam Kaners to film: "Be-
Iween Two Worlds", om kunstne-



rens forhold til omverdenen, og
.Cycle", en kærlighedserklæring til
byen København, hvor Sam Kaner
har boet siden 1959. Den sidste
film er købt af Udenrigsministeriet
og udlånes nu gennem Danmarks
ambassader i udlandet som et led
i vor turis tpropaqande.

JUBILÆUM I PHILIPS RADIO
Vægter P. Gilhøj, Philips Radio A/S,
har den 15. december 25 års jubi-
læum. P. Gilhøj er bortrejst på ju-
bilæurnsdaqen-

NYE PRODUKTER

NY TV-MODTAGER I FAVORIT-SERIEN:
Favorit FM er navnet på Philips' nye
TV-bordmodtager, der er forsynet med
FM-radio. Favorit FM fås i træsorterne
mat nød. teak og palisander.

NY PHILlSOl MED SPECIAlREFlEK-
rOR, der samler de ultraviolette stråler
i et rektangulært felt, så ingen stråler
mere går til spilde. Med den nye spe-
.cialreflektor forøges bestrålingsstyr-
ken, og et halvt minut foran kvartslam-
pen er nu nok i begyndelsen.

Direktør P. Selig (yderst til venstre) og J. Grunnet var blandt gratulanterne. Sam-
men med Viggo Lassen lytter de til fru lise Wortmanns tale for jubilaren (til
hejr-e] og fru Vera.

H. C. AARUP'S JUBILÆUM
- Vi har meget at takke dig for,
sagde Leif! Aagaard i sin tale til
25 års jubilaren, afdelingsleder H.
C. Aarup, ved receptionen hos Phi-
lips Lampe i Odense den l , novem-
ber. - Din store indsats var blandt
andet medvirkende til, at vi fik den
fine pensionsordning, vi har i dag,
fortsalte Leif! Aagaard og overrakte
jubilaren smukt sølvservice fra kol-
legerne.
A. Dehlie, som var dagens næste
taler, overbragte hilsen og gave fra
personaleforeningen, som Aarup i
sin tid var med til at starte, og hvis
formand han var fra 1946-49. (Per-
sonaleforeningen lied denqarrq PAP
og havde som medlemmer funktio-
nærerne i de tre selskaber Philips,
ASAS og Pope.) Fru Lise Wortmann
lykønskede fra personalet i Odense.
- De er altid meget lydhør overfor
personalets problemer, sagde fru
Wortmann.

SONATE hedder den ny fuldtransistori-
serede bordmodtager,· Philips Radio
netop har sendt på markedet. Sonate,
der er en kombineret Iysnet/batterirnod-
tager, dækker kcrt-, mellem- 99 lang-
balgeområdet. Båndoptager,' grammo-
fon og ekstrahøjttaler kan tilsluttes.

Til sidst udtalte H. C. Aarup en tak
til alle, som havde glædet ham med
gaver og hilsener på hans jubi-
læumsdag.

leiff Aagaard (th) lykønsker. På bor-
det skimtes det smukke sølvservice,
H. C. Aarup modtog fra sine kolleger.

DET STOD I

"Papæsken" for l 5 år siden
Direktør N. B. Sommerfeldt bebu-
der, at man til foråret rykker telt-
pælene op i den indre by og flyt-
ter ud ti I den nye Imlustrigård på
Amager, hvor de tre selskaber, Phi-
lips A/S, Pope AIS og AIS Axel
Schou vil være samlet igen fra
midten af næste år ..

"Papæsken" for 10 år siden
Personaleforeningens medlemmer
kom til fjernsynsaften hos Philips. I
aftenens løb serveredes det store
kolde bord under devisen "Spis
hvad' De vil for 6 kroner".



ER DE PHILLUMENIST?
Ebbe Nie ls en, Insotrac, samler på
tænd s ti kæ s ke r , og han vil gerne j
kontakt med andre samlere eller
phillumenister, som de kalder sig.
Han har derfor sendt "Philisko-
pet" disse linjer:

Min hobbyer at samle tændstik-
æske-etikeller. Det lyder måske
lidt mærkeligt for nogen, men er
man først begyndt at samle, bliver
man grebet af det, nøjagtigt som
med frimærker.

Eskirnopigen var udenpå danske eks-
port-tændstikker i slutningen af tyver-
ne, og de tre andre etiketter stammer.
fra Japan.

Jeg begyndte for flere år siden, og
i tidens løb har det udviklet sig til
en samling på ca. 5000 etikeller
fra hele verden. Især interesserer
jeg mig for de gamle danske eti-
keller, men de er meget svære at
få fat i, så ieg blev naturligvis
meget glad, da en Philips-kollega en
dag forærede mig nogle danske
tændstikæsker fra omkring århun-
dredeskiftel.
De allersmukkeste og mest særpræ-
gede etikeller sidder iøvrigt i mit
Japan-album og er fra før anden
verdenskrig. De 'er et eventyr for
sig med deres fantastiske motiver i
de flotteste farver.
Da der ikke er så mange phillume-
nister at bylle med herhjemme, må
man ofte ty til udlandet, og jeg
korresponderer derfor med flere
lande. Danske etikeller er efter-
spurgte overalt.
Hvis der er flere phillurnenister hos
Philips', kunne vi så ikke få dannet
en samlerklub?

Ebbe Nielsen, lokal 863.

SPORTEN
Håndbold:

6-3 TIL ARVEFJENDEN
Et annulleret mål var med til at slå
modet ned hos Philips håndbold:
piger i det spændende opgør med
"arvefjenden" SAS den 31. oktober.
Stillingen var 3-2 til SAS i første
halvleg, da det lykkedes' Birthe
Nielsen at trænge genem SAS' for-
svar og udligne til 3-3. Dommeren
anerkendte målet i første omgang,
men ændrede sin kendelse på for-
anledning af måldommeren, som
mente, at der var overtrådt. Umid-
delbart efter havde SAS held til at
score igen, og stillingen var 4-2 til
SAS, da man byltede banehalvdel.

Alice Hansen, der tegnede sig for
Philips' to første mål, scorede igen
i anden halvleg på et straffekast,
mens SAS-pigerne sendte bolden
endnu to gange i nellet hos Philips.

SAS-pigen laver straffe mod Alice
Hansen, og kort efter sidder bolden i
SAS' net.

Esther Thøisen forsøger et langskud,
men bolden bliver stoppet. inden den
når målet.

•

SØLV TIL PHILIPS-SKYTTERNE: Jør-
gen Steen Jensen (th) fik som Philips-
skytternes formand begge hænder ful-
de af sølvtøj ved KFIU-skytternes afde-

"linqsrnede i Knuthenborghallen den 23.
oktober, hvor formanden, Flemming
Jørgensen, uddelte præmier for som-
merens skydninger. De to sølvbægre
fik Philips-skytterne for holdmesterska-
berne i henholdsvis præmie-skydningen
og unionsmesterskabet i klasserne l,
II og III. Sølvoplukker (i æsken) og
askebæger var til Jørgen Steen Jensen
selv, fordi han blev vinder af klasse III
ved unionsmesterskabs-skydningen.

Bridge:
TRE PAR I KFIU's TURNERING
Alle Philips-medarbejdere indbydes
til at deltage i Barometer-turnering

Bridge-afdelingens første kvalifika-
tions-turnering, der spilledes som
en makkerpar-turnering, blev vun-
det af Ernst Pedersen-Folmer Sø-
rensen. Sammen med parrene B.
Henriksen-Jens Munk og fru A. M.
Larsen-Aage Piletræ Petersen del-
tager vinderparret i KFIU's turne-
ring i B-rækken, hvor de allerede
har lagt sig i spidsen med 221
points.
Den 18. december arrangerer bridge-
afdelingen en barometer-turnering
med mange flotte præmier. Start-
gebyret er 4 kr. pr. deltager, og alle
Philips-medarbejdere indbydes til at
spille med. Tilmelding sker ved
henvendelse til Ernst Pedersen, lo-
kal 385, senest fredag den 6. de-
cember.

PAS PA TYVE!

Det er sket to. gange i den sidste
månedstid, at tyve har været på
spil i omklædningsrummet, mens
vore spillere dyrkede badminton i
ABC-hallen. Derfor: Husk at tage
værdisagerne med ind i hallen, når
De spiller!

PHILIPS TRYK


