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PHILIPS I ARET 1963

Med dette nummer
.Phlllskopet" følger
retning og regnskab
PHILIPS INDUSTRI
HANDELS A/S.
NR.4

16. APRIL 1964

HVAD SKAL
VI LAVE
I FERIEN?
Tre bedste ferieideer
af "Philiskopet"

præmieres

Ferietiden står snart for døren, og
vi skal til at planlægge, hvad de
dejlige sommeruger skal bruges til.
Mange har måske endnu ikke bestemt sig, fordi de mangler en god
ide, og derfor arrangerer
"Philiskopet" nu en lille konkurrence om
den bedste ferieide. Har De et godt
forslag til en - ikke for dyr - sommerferie på tre uger, så skriv til
redaktionen, og fortæl os lidt om
den. Det behøver ikke være en formfuldendt artikel, når bare ideen er
god. Det er den, der tæller. Men
det skal være inden 1. maj! De tre
bedste forslag vil blive præmierede
med hver 25 kr. og bragt i .Phlltskopet" .

PHILIPS-TELEFONBOG
OpLAG pA 15.000

'af
befor
OG

9. ÅRGANG

NY

8V SAVNER MANDSKAB
Pr. 1. april er BV-folkenes mødepenge blevet forhøjet fra 3 til 5 kr.
pr. mødeaften, forlyder det fra Philips BV-Iedelse.
De store vedligeholdelsesøvelser
for myndighederne står for døren,
og fra Jenagades BV kan man melde, at der nu kun er fem mødeaftener tilbage, inden slaget skal stå i
Jenagade i slutningen af maj. Men vi mangler mandskab, fortæller BV-Ieder H. Krebs. Han opfordrer derfor alle interesserede medarbejdere i Philips Radio til at være med i BV. Henvendelse kan ske
til H. Krebs, lokal 631, eller til BVlederens to stedfortrædere,
Børge
Mikkelsen, afd. MV, og H. H. Rasmussen, afd. Ejd.

SOMMERFERIE:
Personalet i produktionsafdelingerne
i Jenagade 22
holder i år sommerferie fra mandag
den 6. juli og tre uger frem.

BEDRIFTSLÆGE
o

I ARHUS
Fra 1. marts har dr. C. Fuglholt afløst dr. med. V. Rønnov-Jessen
som Philips bedriftslæge for personalet i Arhus. Dr. med. RønnovJessen, der blev bedriftslæge hos
Philips i 1962, forlader nu selskabet for at tiltræde en stilling som
overlæge ved sygehuset i Frederikssund.
Den nye bedriftslæge, der er embedslæqe fra 1955, har gennemgået
en alsidig medicinsk og kirurgisk
uddannelse på flere af landets sygehuse og har desuden virket som
bakteriolog ved Statens Seruminstitut. Dr. Fuglholt har endvidere i
årene 1956-62 praktiseret som embedslæge i Sverige, hvor han bI. a.
har beskæftiget sig med behandlingen af erhvervsbetingede
sygdomme. Siden sommeren 1962 har dr.
C. Fuglholt haft praksis i Arhus.

I

Den lokale telefonbog for Philipsfabrikerne i Eindhoven er nu kommet i en ny udgave på 15.000 eksemplarer. Det er 1.000 flere end
forrige udgave, der kom i august
sidste år. I den nye udgave er der
sket ikke færre end 4.500 ændringer, bI. a. fordi en stor del af kontorpersonalet
er flyttet ind i det
nye hovedkontor, og flere af Philips forskningslaboratorier
er flyttet til forskningscentret
i Waalre.
Den nye telefonbog indeholder omkring 13.000 navne.

NU KAN POLITIET SE OM HJØRNER Stockholm,

i hvert fald på Hornsplan i
hvor man dirigerer
trafikken

ved hjælp

af lntern-Tv. Tre TV-kameraer
overvåger trafikken på Hornsplan og de
tilstødende tværgader, og på tre 8"
fuldtransistoriserede

TV-modtagere,

der er installeret i et kontroltårn (bag
lastbilen til hejre i billedet), kan den
vagthavende
betjent felge trafikken i
hele området
og dirigere
den ved
hjælp af fjernbetjente
trafiksignaler.
Til venstre er et TV-kamera ved at blive installeret
på sin høje søjle.
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HVAD ER
STIVKRAMPE?
I den sidste tid er adskillige
medarbejdere
blevet
vaccineret
mod
stivkrampe,
og mange har sikkert
i den anledning
stillet sig selv det
spørgsmål,
hvad stivkrampe
egentlig er for en sygdom, og hvilke følger den kan få, hvis man p ådr-agar sig den. S.varene får De i
denne artikel
af en af Philips bedriftslæger,
dr.
O. Fischer.

C:

Stivkrampe er en frygtet sygdom.
Den er meget pinefuld, og dødeligheden angives at være 40 til 70 %.
En lille, fire-tusindedele
millimeter
lang bakterie kan under visse forhold begynde at producere et farligt giftstof,
som fremkalder sygdommen. Risikoen for at pådrage
sig den ligger i enhver sårskade. I
brandsår, skinnebenssår, ja selv i
ubetydelige
stiksår kan bakterien
trænge ind. Inkubationstiden
angives at være fra en uge til et par
måneder, således at det primære
sår forlængst
kan være lægt og
glemt, inden sygdommen opstår.
Symptomerne begynder med kramper i tygge- og rygmusklerne. Efterhånden breder krampen sig til arme
og ben, synkemuskler
og åndedrætsmuskulatur,
og herved bliver
tilstanden livstruende. Den syge er
under hele perioden meget forpint
og ved fuld bevidsthed.
Hvad kan der nu gøres for at forhindre denne uhyggelige sygdom? Det
skal lægen tage stilling til i hvert
enkelt skadetilfælde.
Er en patient
ikke vaccineret i forvejen, bør der
gives serum. Men denne yder kun
beskyttelse mod stivkrampe i 2-3
uger, og inkubationstiden
kan være

Bedriftslæge,

dr.

C. O. Fischer.

længere. Patienten får altså ikke
fuld sikkerhed. Endvidere kan serum i mange tilfælde give uønskede bivirkninger af alvorlig karakter.
Derfor har jeg foreslået medarbejderne, at de skulle lade sig vaccinere, og for manges vedkommende
er dette allerede gennemført. Der
gives tre vaccinationer,
de første
to med en måneds mellemrum og
den tredie et år efter. Efter sidste
vaccination er man modstandsdygtig overfor stivkrampe.
Så er jeg mange gange blevet
spurgt: "Hvor længe holder nu denne vaccination?"
Svaret er, at vaccinationen
udvirker
dannelse
af
modstoller
i organismen, formentlig i 4-5 år. Skulle man derefter
komme til skade, vil blot en enkelt,
ny vaccination i løbet af 4-7 dage
igen kunne give fuld modstandsdygtighed mod stivkrampe.
Jeg er meget glad for, at der har
været så stor tilslutning
til denne
vaccination her. Den gavner medarbejderne, ulemperne er små, og
jeg er fri for fremover at skulle
spekulere på, om en patient i skadetilfælde skal have serum eller ej.
Er der gået 5 år efter første vaccination kan vi blot vaccinere
en
gang til.
Til sidst vil jeg gerne nævne, at
en vaccineret,
gravid kvinde selv
overfører mod stoller til sit barn,
der herved er sikret mod stivkrampe i de første par uger efter fødslen.
Husk at få Deres vaccinationskort
stemplet hos sygeplejersken.
Det
er en hjælp både for Dem selv og
for den behandlende læge at kunne
se, hvornår vaccination har fundet
sted.
C. O. Fischer.

I

Jørgen Jensen, der i de sidste 4 år
har beklædt posten som næstformand i PPL, er trådt ud af foreningens bestyrelse, da det kniber med
tiden til at røgte det krævende
hverv. Han erstattes af suppleanten
Erik Jensen, og bestyrelsen består
herefter af: Formanden, B. Matthissen, næstformanden, Eiler Nissen, kassereren, Jørgen Schmidt,
og sekretæren, Erik Jensen.

DER ER 715 DELE I EN AUTORADIO: 3.400 udstillingsgæster
ved
den store automobiludstilling
i Forum deltog i gættekonkurrencen om,
hvor mange dele en Philips-autoradio består af. Det rigtige svar var
715, og fru Else M. Hansen blev
den, der kom sandheden nærmest.
Hun gættede på 716!

PRAKTIKANT I PHILIPS
SUNDHEDSCENTRE
Sygeplejerske
frk. Edith Frandsen
læser
til sundhedsplejerske
ved
Arhus Universitet. Hun interesserer
sig specielt
for bedriftsundhedspleje, og derfor tilbringer hun een
af de 9'/2 måned, kurset varer, som
praktikant
i Philips sundhedscentre. Edith Frandsen er den eneste
på sit hold, der aftjener sin praktikanttjeneste på en erhvervsvirksomhed.

Mogens Franck fra afd. MA får taget
et
elektrocardiogram
af frk.
Edith
Frandsen (th), mens en af Philips
bedriftsundhedsplejersker,
frk.
B. Tattrup; ser til.

A

SPORTEN

.

FORÅRSFEST
FOR
IDRÆTSFOLKEN
E

INTERN-TV
i TV-TREKAMPEN:
Forbindelsen mellem holdet på rådhuset og
ekspertgruppen på hovedbiblioteket spillede en afgørende rolle for den danske
succes

i sidste

omgang

af TV-trekampen

mellem

de tre

nordiske

hovedstæder

Olso, Stockholm og København. Skulle man alene stole på telefon- og radioforbindelsen, kunne kostbare minutter gå tabt, mens spørgsmålene
blev bragt videre
til eksperterne på hovedbiblioteket. I samarbejde med Post- & Telegrafvæsenet
løste Philips problemet ved hjælp af Intern-TV: Så snart kuverten med spørgsmålene var brudt, styrtede en ordonans hen foran et TV-kamera,
hvor spørgsmålene blev affotograferet
og transmitteret
videre til hovedbiblioteket.
Her kunne
eksperterne
direkte læse dem på TV-skærmen.

FORNEBUS NY LUFTHAVNSBYGNING INDVIET
Den 1. april foretog Kong Olav den
officielle
indvielse af den nye lufthavnsbygning
i Fornebu ved Oslo.
Til den nye bygning, som kostede
42 millioner norske kroner, har Philips leveret højttalersystemet,
der
består af ca. 300 højttalere
med
tilhørende forstærkeranlæg.

NYT PRODUKT
midten af marts
bestod 16 BV-folk og sikkerhedsrepræ-

NYE SAMARITER:

I

Valget faldt på Jesper Poulsen, da
sportsfolkene
skulle vælge deres
første næstformand
ved Idrætsforeningens
ekstraordinære
generalforsamling
i begyndelsen
af april.
Den lovændring, som var forudsætningen for, at der kunne vælges
næstformand,
var forinden
blevet
enstemmigt
vedtaget.
Det samme
blev bestyrelsens
forslag
om, at
kontingentet
ikke
som
tidligere
skulle vedtages på den årlige generalforsamling,
men for fremtiden
kunne fastsættes af bestyrelsen for
et kalenderår ad gangen. Man enedes ligeledes om, at budgetforslaget skulle sendes ud til medlemmerne sammen med regnskabet senest 14 dage før hver ordinær generalforsaml ing.
Under
eventuelt
foreslog
Hugo
Bentzen, at man skulle lave en forårsfest for medlemmerne,
hvor man
skulle overrække præmier til Philips-mestrene
indenfor de forskellige sportsgrene.
Et hurtigt arbejdende udvalg blev nedsat for at undersøge mulighederne
for at lave
et sådant arrangement
allerede
i
dette forår.
Til sidst
orienterede
formanden,
Vagn Nyberg, om planerne for det
skandinaviske
sportsstævne,
der
(fortsættes side 4)

sentanter samariterprøven
med glans.
Forinden havde de gennemgået
et 40
timers kursus i teoretisk
og praktisk

førstehjælp. Jytte Friis' opgave lød på
at forebygge

check

hos en patient,

der

har pådraget sig et smertefuldt

kæbe-

bensbrud.

Olsen

lnstrutør

fru

Inga

(tv) og læge T. K. von Herbst overvåger, at behandlingen
mæssig.

sker

forskrifts-

PORTALET

.Portalet

SOM BABYSITTER:
Den nye
Family FM", som Philips Ra-

dio sender på markedet
i disse dage,
er ikke nogen helt almindelig
transistormodtager.
Den kan nemlig
også
bruges som babysitter.
En ekstra højttaler, der f. eks. er installeret
i barneværeiset,
kan tilsluttes
modtageren,

og ved hjælp

af trykknapper

kobler

man nu radiomodtagelsen
fra. Samtidig
kommer
ekstra højttaleren
til at
virke som en mikrofon.
så man kan
høre,
om den I i Ile nu også sover
NELLIE IGEN: slugt en magnet!

Denne gang har hun

trygt. Modtager og ekstrahøjttaler
også

fungere

som

samtaleanlæg.

kan

- Til lykke med valget, siger Idrætsforeningens
formand, Vagn Nyberg (tv),
til
foreningens
første
næstformand,
Jesper
Poulsen.

FORÅRS FEST

(fortsat fra side 3)

skal finde sted i København i foråret 1965. De svenske og norske
Philips-folk
havde givet tilsagn om
at være med, men man håbede også, at Finland ville deltage denne
gang. Foreløbig var man enedes om
at konkurrere i skydning, tennis og
bridge, men fra dansk side havde
man også i sinde at foreslå fodbold
five a side.

NY BRIDGEFORMAND
Kun syv måneder nåede Vagn Nyberg at beklæde formandsposten
i
bridge-afdelingen,
så valgte Idrætsforeningens medlemmer ham til deres førstemand. I Idrætsforeningens
love står der, at man ikke både kan
være bestyrelsesmedlem
og afdelingsformand,
og derfor vil bridgeafdelingens officielle meldinger for
fremtiden komme fra Folmer Sørensen, som har påtaget sig hvervet
efter Nyberg.
- Nu samler spændingen sig om,
hvem der skal være årets Philipsmestre
i rnakkerpar-turnerinqen,
fortæller
Folmer Sørensen. Efter
anden runde fører parret O. GulevH. Nilssan med 258 points, mens
fru A. M. Larsen-Aa. Piletræ Petersen ligger
som nr. 2 med 248
points. I A-rækken ligger G. Rummelhoff - K. Haagensen i spidsen
med 254 points og B. Klemvig H. Kragh-Hansen er nr. 2 med 250
points. Else Lemvig - B. Riisbro er
blevet turneringens
store overraskelse: Skønt det er første gang, de
spiller med i en turnering, ligger de
nu på 3. pladsen med 245 points,
slutter Folmer Sørensen.

AAGE BOCH BLEV
SKYTTERNES KLUBMESTER
Med eet points mellem hver af de
tre bedste skytter i Mesterklassen
endte Philips-skytternes
årlige konkurrence-skydning
om klubmesterskabet på 15 meter distancen. Klubmester blev Aage Boch, der fik 187
points, Anders Pedersen blev nr. 2
med 186 points, mens K. Haagensen, der fik 185 points, måtte nøjes
med en 3. plads. I A-klassen besatte Jørgen Munck 1. pladsen med
183 points, mens det ene af klubbens to kvindelige medlemmer, Karen Bendsen, blev vinder af klasse
B med 170 points.

Arets klubmester,
den første

Aage Boch, lik som

overrakt

skytternes

nye sølv-

vandrepokal af klubformanden,
Steen Jensen (th).

Jørgen

Philips
første
unionsmester,
Erling
Pedersen, var sygemeldt og kunne der-

lor ikke selv modtage det synlige bepå unionsmesterskabet.
Det blev i
stedet Jørgen Steen Jensen (th), der
på hans vegne måtte takke KFIU·skyt-

vis

ternes

formand,

eftertragtede

FI. Jørgensen,

sølvlad.

GENERALFORSAMLING

Bridgespillernes
Sørensen.

nye lormand,

Folmer

for det

UAFGJORT TRODS FORSPRING
PA 3-0
Den mandlige del af Philips badmintonhold måtte trække det korteste strå ved mødet med BOl i KFIU's
turneringer
mellem spillerne
i Arækken. Da BOl ikke kunne stille
op i de tre damekampe, gik Philipsspi IIerne på banen med et forspring
på 3-0. Det var dog nær gået ga It
for dem alligevel, for det lykkedes
kun herrerne at vinde een af de resterende fem kampe over BDI, så
det sammenlagte resultat blev uafgjort 4-4. Samme resultat opnåede
Philips-spillerne
i C-rækkens turnering, hvor de mødte IKJ.
I midten af marts havde Superfos
inviteret vore spillere til jubilæumsturnering. Værterne vandt selv med
8-7, men var så glade for at spille
mod os, at de gav vore spillere en
pokal med hjem alligevel.

SAS VANDT MESTERSKABET
TILBAGE
- og· KFK vil have revanche for
nederlaget i Svendborg
I damernes mesterrække
i håndbold samler spændingen sig altid
om opgøret mellem SAS og Philips.
Sidste år vandt Philips, men i år
havde SAS-pigerne sat sig i hovedet, at de ville vinde unionsmesterskabet tilbage. Det gjorde de også
med 18 points for 9 kampe, mens
Philips, der fik 16 points for samme
antal kampe, måtte nøjes med at
blive nr. 2.
Herrernes 1. hold har slået BB med
11-8, hvilket gav dem en 6. plads i
A-rækken med 10 points for 9 kampe. Vinderen af rækken, TIF, fik 15
points for 9 kampe. 2. holdet, der
opnåede 8 points for 10 kampe,
blev nr. 7 i D-rækken, der blev
vundet af MIF med 18 points ligeledes for 10 kampe.
KFK i Århus, der tabte linalen i
Svendborg-stævnet til Philips-pigerne, har inviteret til revancheturnering mellem damerne fra KFK, Philips, IBM og Shell. Den spilles lørdag den 25. april kl. 12-15 i Sundbyhallen.

I KUNSTFORENINGEN

Mandag den 27. april kl. 19.30 holder Kunstforeningens
medlemmer generallorsamling
i foredragssalen på Industrigården.
I forbindelse med generalforsamlingen
vil man overvære Philips PR-show og trække lod om de
indkøbte kunstgenstande.

PHILIPS

TRYK

