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PHILIPS-FOLK
PÅ SKÆRMEN
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16. JANUAR

NR. l
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Det er mit håb og min tro, at denne gode og gavnvil blive videreført

også i 1964, og at dette år vil

give såvel vort land som vort selskab
På direktionens

blive

i forretningsmæssig

Og i hvert fald kunne vi ved årsskiftet

bage på et arbejdsår,
vilje

OMS-året

fremragende

TV-producerne
Inger
Larsen
og
Poul Trier Pedersen har været på
besøg i afdeling MK i Jenagade
for at lave nogle optagelser
til
udsendelsesrækken
"Kvinden
i
mandssamfundet"
i serien
"TVMANDAGE". Inger Larsen og Poul
Trier Pedersen interviewede
Jytte
Christensen,
tillidskvinde
Ellen
Jensen, Edith Olsen, Inga Ristorp,
overværkfører
Eli Lassen og fællestillidsmand
Sv. Loft. Den første
udsendelse
var
på programmet
mandag den 6. januar. De tre følgende 'udsendelser,
der har fået
under-titlerne:
"Hvad er det, vi gør
dem til?", "Lønningspose eller husholdningspenge?"
og "Hvordan med
kærligheden?"
vil blive bragt kl.
20.20 på mandagene 20. januar
samt 3. og 17. februar.

vegne ønsker

landet og deres familier

fremgang

og gode kår.

jeg alle Philips-medarbejdere

et lyst og lykkeligt

her

nytår.

Hvilke
muligheder
har
kvindelige
medarbejdere
for at dygtiggøre
sig,
spørger
Inger Larsen
og Poul Trier Pedersen fællestillidsmand
.Sv. Loft.

N. B. Sommerfeldt

NYE MEDLEMMER AF
RAAD VAN BESTUUR
Under forudsætning
af generalforsamlingens
godkendelse
den 23.
april vil Mr. P. C. Breek og Drs.
P. H. le Clercq indtræde i den
øverste ledelse for Philips' Gloeilampenfabrieken,
Raad van Be-

stuur, fra henholdsvis l. maj 1964
og l. januar 1965.
Mr. Breek har i en årrække tilhørt
koncern-administrationens
ledelse,
siden 1952' som direktør. Drs. le
Clercq har været virksom indenfor
Philips-organisationerne
i Spanien,
Portugal,
Argentina
og senest i
Tyskland, hvor han siden maj 1959
har været formand for Philips-selskabernes direktion.

Overværkfører
Eli
Lassen
fortæller
Poul Trier Pedersen,
om der er forskel
arbejdsleder
for mænd •.o~
for kvinder.
~

på at være

PHILISKOPET
UDGIVET AF PHILIPS
AIS
Prags
Boulevard
80, Kbhvn.
S.
Aedigeret
af:

Niels Jørgensen

(ansvarh.)

og Olav Ulsaker
Lay-out:
Aud Jeppesen
Bladudvalg
:
O. Beyer,
Erik Broe,
W. Elkjær,
Gunnar Frise,
B. Henriksen,
Bruno Henriksen,
Jørgen Jensen,
Anne Margr. Jeppesen,
Aud Jeppesen
og Sv. Loft.
Næste nummer udkommer
den 13. februar.

tet i 1939, .da skaberen af Philips
forsknings-laboratorier,
professor
G. Holst havde virket 25 år hos
Philips. Den uddeles hvert fjerde
år til en fremragende
hollandsk
videnskabsmand.
Professor
Burgers modtog medaljen for sine krystallografiske
undersøgelser af metaller - især med anvendelse af
elektronmikroskopet.
Det er stadig
aktuelt!

Stof må være redaktionen
i hænde
senest torsdag den 30. januar.

612 AF "PHILISKOPET"s
LÆSERE deltog i julekonkurrencen,
og den heldigste af dem alle var Tue Christensen
(tv), som vandt
1. præmien
på 100 kr,.
Lykken tilsmi!ede
også Sv. Aa. Aichter
(i midten).
Han vandt 2. præmien
på
50 kr., mens 3. præmien gik til Jørgen
østergaard,
der her får overrakt beløbet af søde Gitte Sørensen
i nissedragt.
De ti æsker
chokolade
gik til:
John Brage,
Ole Corneliussen,
Anne
Lise
Gregersen,
G. Hundstrup,
Villy
Jensen,
Preben
Laudrup,
Ditte
Loft,
A. Mo, Carl Nielsen
og Poul Pedersen.

ELEKTRONMIKROSKOPET
I DAG OG FOR
25 AR SIDEN
O

Elektronmikroskopei
er aktuelt for
tiden: Professor
H.. V. Brøndsted '
har demonstreret. det for alle landets fjernseere
i sin TV-serie:
••Hvad er liv?".
Og Philips
har
samtidig solgt to eksemplarer' af
det spændende apparatur til henholdsvis
Patologisk
Institut
ved
Arhus Kommunehospital
og Tandlægehøjskolen
i Arhus. Men ved
De af, at Philips allerede for 25
år siden bidrog til at gøre elektronmikroskopet
aktuelt? Det var, da
dr. W. G. Burqers fra Philips forskningslaboratorier
i Eindhoven ved
et møde i Dansk Ingeniørforening
den 10. oktober 1938 demonstrerede elektronmikroskopet,
som danske forskere her for første gang
stiftede bekendtskab med.
Det er der grund til at mindes i
dag - ikke blot fordi elektronmikroskopet
er aktuelt,
men også
fordi dr. Burgers er detl. Han, der
i mellemtiden
er blevet professor
ved Delft Tekniske Universitet, har
fået tildelt
den fornemme
Giles
Holst-medalje.
Den blev overrakt
ham ved en højtidelighed i det kongeHge hollandske
videnskabernes
selskab af Hollands store fysiker,
professor H. B. G. Casimir, der er
leder af Philips-fabrikernes
forsknings-laboratorier
og medlem af
Philips øverste ledelse. Medaljen,
uddeles af et fond, der blev opret-

NYT LOMMEDOSIMETER:
Forskere
og
andre, som i deres arbejde bliver udsat for radioaktiv
bestråling,
har længe savnet et dosimeter,
som kunne opbevare den radioaktive
strålemængde
i længere perioder ad gangen. De hidtil kendte
dosimetre
har som oftest
i løbet åf få dage tabt noget
af strålemængden, så man ikke med sikkerhed
har kunnet vide, hvor kraftig
bestråling, man har været udsat for. Nu har
forskere
i det belgiske
selskab
MBLE
imidlertid
løst problemet
ved hjælp
af
det i naturen forekommende
calciumflourid, som er i stand til at opbevare
radioaktiv
stråling
i rne qet lang tid.
Først efter 1000 års forløb
er den halveret!
Det lille
lommedosimeter,
der
nu af Philips
sendes på markedet
i
Danmark,
er indkapslet
i et metal rør
på størrelse
med en fyldepen,
som
f. eks. kan bæres i en brystlomme.

BANKO I Tre deltagere
i PPL's
andespil fik samtidig
pladen
fyldt, og næstformanden,
Jørgen Jensen
(med ryggen til)
må trække
lod mellem
(Ira
venstre)":
Mary
Staal
Jensen,
John
Aønne
og (skjult
bag Jørgen
Jensen)
E. Monsrud.
Yderst
til højre venter
PPL-formanden,
B. Matthissen
himself,
på at overrække marcipanand
og gavekort til den heldige
vinder.
(Det blev
E. Monsrud.)

TAK
Vægter P. Gilhøj har bedt "Philiskopet" viderebringe
hans varmeste tak for hilsener, blomster og
gaver, som han modtog på -sin 25
års jubilæumsdag
den 15. december.

- Til lykke,
siger
C. J. Jacobsen,
gavekort frem.
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SPORTEN
BEGYNDERNE pA 1. PLADSEN
Ledige badmintonbaner
ABC~hallen

i

Philips begynderhold
har vi grund
til at være stolte af: I KFIU's badminton-turneringer
ligger
det nu
som nr. 1 med 6 points efter, at
have besejret
ETG 'med 4-0' og
Danmark med 3-1 og vundet uden
kamp over TlF. Også i A-rækken
har Philips scoret 6 points. Vi har
slået Bil med 7-1 og vundet over
TIF og Superfos
uden kamp. Vi
ligger dog "kun" på 2. pladsen i
denne række. I C-rækken har vi
tabt '3-5 til RIF, 2-6 til MLU og
spillet uafgjort 4-4 mod Danmark
og AU og må ·derfor nøjes med
nr. 5-pladsen.
E-rækkens' spillere
har heller ikke rigtigt haft heldet
med sig: De har tabt 2-6 til Telefonen og 3-5 tll HIF og ligger på
6. pladsen med O' points.

Vinderne
al håndbold-afdelingens
jule-five-a-side
'den 21. december
i Sundbyhallen får her overrakt en dejlig juleand af Kurt Kreutzfeldt
(i træningstreje).
De fem
heldige - og dygtige - er fra højre:
Bjørn Steinmetz,
Carl-Ove Jørgensen,
Gurli

Jaszczur,

Elly Madsen og Tage Kjær.

Der bliver

ikke givet ved dørene:

Nyt medlem af t!'æ'i.ingsudvalget
Træningsudvalget
har fået et nyt
medlem. Det er Inge Nielsen fra
Informationsafdelingen,
som træder
ind i stedet for A. Sieben. Udvalget består herefter af: Hugo BentZen, Børge Larsen, Inge Nielsen,
Emmy Petersen, Jesper Poulsen og
Esther Thøisen
.
Badminton-afdelingen
har
iøvriqt
haft held til at skaffe flere' baner
i ABC-hallen
og indbyder derfor
interesserede
medarbejdere
til at
være med. To af afdelingens medlemmer, Esther Thøisen og Jesper
Poulsen, har gennemgået
KFIU's
trænerkursus og er meget ivrige for
at give såvel nye som gamle spillere instruktion.
Har De lyst til at
deltage, så henvend Dem til Huqo
Bentzen, lokal 671.

Håndbold
TABTE TIL

SAS

EFTER OMKAMP

Philips-pigerne
måtte igen bide i
græsset overfor "arvefjenden"
SAS
r+Hendelsbankens
årlige juleturnering den 15. december i Otto
Mønsted Hallen: De to dygtige hold
mødte hinanden i finalen, der i første omgang endte uafgjort
3-3.
Men omkampen 'blev vundet med
3-0 af SAS, som derved sikrede
sig den udsatte pokal, mens Philips-

Flem-

ming Judson (tv) forsøger
et hopskud
mod målet,
men bliver stoppet
af Hel-

ge Jeppesen.
pigerne fik en lagkage i trøstpræmie.
De raske Philips-piger
har dog også haft sejre at notere sig - endda hele tre i træk i KFIU's turnering. Først 14-3 over ISA den 17.
november
i Valbyhallen,
så 5-4
over DFFA den 24. november samme sted og til sidst 15-3. over
Danmark den 8. december i Idrætshallen.

Bridge
VAR MED FOR FØRSTE GANG OG VANDT TURNERINGEN!
Philips-parret
nr. 1 i KFIU's
turneringer i C-rækken
Svend Høj blev den store sensation
i,' bridge-afdelingens
enkeltmandsturnering : Skønt det var første
gang, han spillede med i Philipsturneringens
A-række,
vandt han
klart med 307 points foran favoritten, Ernst Pedersen, der fik 285
points.

Alice
Hansen har passeret
Tage Kjær
(tv) og Bjørn Steinmetz
og sender
nu
bolden
med fuld kraft mod målet.
I

baggrunden
Clausen,
viklingen.

følger
og Esther

dommeren,
Thøisen

Oskar

spændt

ud-

I B-rækken var spændingen stor lige til det sidste. Fru Nina Gulev,
der gennem hele turneringen havde
ligget på 1. pladsen, måtte i sidste spil afgive sin førerstilling
til
fru Alice Nilssan, der vandt med
206 points. 2. pladsen måtte deles
mellem G. Makholm og Vagn Nyberg, der begge fik 199 points,
mens Nina Gulev blev nr. 4 med
194 points.
Som et festligt punktum for efterårssæsonen. havde bridge-afdelingen arrangeret en barometer-turnering med morsomme præmier. Man
spillede i en A-, en B- og en Crække, og de tre vinderpar blev:
Erna Henriksen-P.
Bødker, Grethe
Rummelhoff-H.
Kragh-Hansen
og
Brit Larsen-Bo Rasmussen. '
I KFIU's turneringer
i C-rækken
ligger Philips-parret
Ernst Pedersen-Folmer Sørensen på 1. pladsen
med 467 points, men der et endnu
to spilleaftener tilbage, før mestrene er fundet.

PHILIPS

TRYK

