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FRI FRA KL.10 PA 10-ARSDAGEN
Fremtidig vil enhver medarbejder
have fri fra kl. 10 på ID-årsdagen
for sin ansættelse, fremgår det af
den nyordning for markering af 10årsdage, som nu er trådt i kraft.
Nyordningen, der imødekommer et
længe næret ønske både hos selskabet og medarbejderne
om en
fast praksis på dette område, fastslår, at dagen princlplelt er at betragte som fridag for den pågældende medarbejder. Men af praktiske grunde har man besluttet, at

fridage n først begynder kl. 10, da
både selskabet og kollegerne skal
have mulighed for at fejre vedkommende.
På ID-årsdagen møder man derfor
ved normal arbejdstids begyndelse
og arbejder til kl. 9. Mellem kl. 9
og 10 vil selskabet overbringe medarbejderen sin hilsen, ligesom kollegerne her vil få- lejlighed til at
overrække eventuelle opmærksomheder.

LYS PA DYBBØL MØLLE: I anledning
af hundredsåret
for slaget ved Dybbøl
bliver den berømte Dybbøl Mølle nu
belyst. Philips Lampe har leveret de
specielle
projektører,
som fra nord,
øst og vest kaster deres lys på det
historiske
mindesmærke,
når mørket
sænker sig. SA smukt tager Dybbøl
Mølle

sig nu ud i skumringstimen.

FÆLLES BV-øvELSER?
f

DE MANGE INDSAMLINGER
De mange indsamlinger på arbejdspladsen føles af mange medarbejdere som en økonomisk byrde. Det
fremgik bI. a. af den enquete, "Philiskopet" bragte i nr. 14, 1962. I
forståelse heraf har direktionen udformet nogle vejledende retningslinier for fremgangsmåden ved indsamlinger blandt personalet. Med
denne vejledning, som blev fremlagt for deltagerne i samrådsmødet
den 29. maj og for samarbejdsudvalget den 3. juni, ønsker direktionen at medvirke til, at disse
indsamlinger begrænses mest muligt.

Vejledningen fastslår, at indsamlinger ti I 25-1Irs jubilæumsdage
og
allerede godkendte, ekstraordinære indsamlinger
af social karakter naturligvis
kan medføre, at
der samles ind blandt en større
gruppe medarbejdere. Derimod henstiller direktionen, at indsamlinger

,
I

til 10-årsdage kun kommer til-at
omfatte medarbejdere, der er ansat
i samme afdeling som den, der
samles ind til. Vil man gerne være
med til at glæde en kollega med
en opmærksomhed, skønt man ikke er ansat i samme afdeling som
vedkommende, må man selv sørge
for at henvende sig til den medarbejder, der forestår
indsamlingen og anmode om at komme med
på listen.
I de enkelte afdelinger forekommer
der af og til indsamlinger i anledning af rent private begivenheder.
Direktionen henstiller, at disse indsamlinger kun kommer til at omfatte de allernærmeste kolleger.
For fremtiden bør indsamlinger foregå på en sådan måde, at ingen
føler sig presset til at være med.
Det må være en frivillig
sag, om
man vil deltage i en indsamling.

Et indlæg fra B. Henriksen
og svar fra de to BV-chefer,
Helge Krebs og John Petersen
Nu har både Jenagades bedriftsværn og bedriftsværnet på Industrigården afsluttet deres årlige vedligeholdelsesøvelser,
og i den anledning har B. Henriksen, der er
tjenestegrensleder
for BV-brandkorpset i Jenagade, sendt "Philiskopet" dette indlæg:
"Øvelserne var for begge bedriftsværns vedkommende de bedste, der
er præsteret i flere år. Alle udførte
deres opgaver med stor dygtighed
og et strålende humør, og der var
fantastisk fart over feltet. Vi er nu
blevet så dygtige, at vi godt kunne
lave en fælles øvelse for de to bedriftsværn, hvor vi kunne få lejlighed til at lære at komme hinanden
til hjælp i nødsituationer. En sådan øvelse ville være lærerig for
alle parter, og jeg tror, medlemmerne i begge bedriftsværn er med
på ideen. Derfor vil jeg opfordre de
to BV-chefer til at sætte sig sammen og lave næste års vedligeholdelsesøvelse som en fælles øvelse,"
(fortsættes side 2)
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FÆLLES BV-ØVELSER?
(fortsat fra side 1)
Redaktionen har forelagt B. Henriksens indlæg for de to BV-chefer,
Helge Krebs fra Jenagade og John
Petersen fra Industrigården. Her er
deres svar:
Lokale øvelser er bedst
- Det er af altafgørende betydning
for bedriftsværnets
effektivitet,
at
de enkelte medlemmer har et godt
lokalkendskab til det område, hvor
de skal gøre deres indsats, siger
Helge Krebs. - Derfor er jeg ikke
tilhænger af en fælles øvelse omfattende
begge områder på een
gang. Der vil gå alt for lang tid,
før et fremmed undsætningshold
finder frem til et ulykkessted. Jeg
tror, vi ville få mere ud af, at de to
bedriftsværn lavede en fælles øvelse enten i Jenagade eller på Industrigården.
Mange fælles øvelser
BV-chef John Petersen, Industrigården, går derimod ind for Henriksens ide.
- Jeg tror, ideen om fælles øvelser omfattende begge områder er
helt rigtig - hvis de vel at mærke
gentages ofte nok, udtaler John
Petersen. - Betingelsen for at kunne komme hinanden til hjælp i krisesituationer
er jo, at de to be(fortsættes på bagsiden)

JUBILÆUM

I PHILIPS

RADIO

Lagerforvalter
Børge Wolfram Jensen, Philips Radio AIS, fejrer i morgen, fredag den 12. juni, sit 25
års jubilæum. På jubilæumsdagen
er der reception kl. 10-12 i mødelokale C, Jenagade 22.

ERLING HALGERS JUBILÆUM
- Vi har ingen bagtanke med at
give dig et ur, sagde Allan Frederiksen til 25-års jubilaren,
Erling
Halger ved receptionen den 1. juni.
For at fru Gurl;' Halger også skulle
have et minde om jubilæumsdagen,
var det smukke Omega guldur, som
Allan Frederiksen overrakte på personalets vegne, ledsaget af 24 dejlige krystalglas samt to flasker vin
til at indvie dem med.

har et dejligt humør, og det er kommet os alle sammen til gode, udtalte Elkjær. - Det var jo bI. a.
Dem, der fik ideen til det livlige
blæsergruppe-relief,
medarbejderne
gav selskabet til 25 års jubilæet i
1958. Det glæder vi os a Ile over,
når vi passerer hallen på Industrigården.

Receptionens næste taler var W.
Elkjær, der kom med hilsener og
cognac fra PPR's medlemmer. - De

Bagefter bad Erling Halger "Ph iliskopet" viderebringe
hans varmeste tak til alle, der havde været
med til at glæde ham på hans
jubilæumsdag.

- Hvor er det flot, siger Erling Halger
og fru Gurli om det fine guldur, Allan
Frederiksen
(til højre) overrækker jubilaren. Glassene på bordet er også en
gave fra personalet.

Underdirektør
C. Lydeking (til højre)
lykønsker jubilaren og fru Gurli Halger.

J

Sommerferien står for døren. Hvor skal vi hen i ferien? Det var
det spørgsmål, vi stillede i .Phlllskcpet"
nr. 4. Nu foreligger svarene, der er aftrykt nedenfor. De tre vindere af konkurrencen blev
B. Henriksen, Jens Munk og Karsten Bjørnhalt, og de har hver
fået tilsendt 25 kr.

TRE SOMMERFERIE
pA BILLIGREJSE TIL SYDTYSKLAND, ØSTRIG OG SCHWEIZ
- Hver sommer drager vi og vore
to drenge på bilferie til udlandet,
fortæller B. Henriksen, Philips Radio. - Og selvom vi ikke på nogen
måde giver afkald på livets behageligheder, klarer vi turen for en
billig penge.

IDEER

Allerede i januar tager vi forskud
på feriens glæder. Så samles hele
familien om landkort og brochurer
for at finde ud af, hvor ferien skal
gå hen til sommer. Til en 3-ugers
rejse udvælger vi som regel to områder, hvor vi så opholder os ca.
en uge hvert sted. På vejen dertil
foretager vi ikke afstikkere, for vi
lægger vægt på at opholde os lidt

længere lid på en besleml egn,
så vi kan få tid Iii at lære dens befolkning og skikke at kende.
Undervejs laver vi selv vor mad.
Det er både nemt og billigt. Men
når vi kommer frem, under vi os altid den fornøjelse al spise stedeis
specialiteter,
for det er en del af
charmen ved at rejse.
Vi holder mest af at rejse i Sydtyskland og Østrig, og Iii en 3ugers rejse for to voksne og to
børn regner vi med at skulle bruge
ca. 3000 kr. Tager vi ~chweiz med,
klarer vi os for godt 3.500 kr. i
24 dage. Disse beløb er inklusive
forsikringer,
færgeoverfarter,
entreer til museer, småindkøb
og
lommepenge.
I FOssen i Tyskland har vi kunnet
få lo dobbeltværelser
med varmt
og koldt vand samt morgenmad for
12 kr. om dagen pro persona. I
Lofer i Østrig var prisen ca. 10 kr.,
i Feldkirchen i Østrig 7 kr., og ved
Meiringen i Schweiz kom vi helt
ned på ca. 6 kr. om dagen pro persona. Her var morgenmaden dog
ikke indbefattet i prisen.
Overnatninger undervejs til feriestederne har kostet fra ca. 14 kr. til
ca. 30 kr. pr. nat for alle fire, idet
man mange steder kun har eet dobbeltværelse og ikke tager ekstra for
drengene, der har sovet i soveposer.
Men pas på at søge logi i tide,
når De er på rejse. Det skal helst
ikke være senere end klo 17, for
ellers kan det godt blive vanskeligt
'at få værelser.

- Så dejligt er der ved Lofer I Østrig,
hvor vi boede for 10 kr. om dagen pro
persona.

SE EFTER OLDTIDSMINDER
I FERIEN

- Når De bliver træt af at bade eller slikke solskin på stranden i
sommerferien,
skulle De prøve al
lede efter oldtidsminder,
foreslår
amatørarkæologen Jens Munk, Philips Lampe. - Blot ved at rode lidt
i sandet kan man gøre mange fine
fund, for flere af de sten, man ser
langs vore kyster, er nemlig redskaber fra stenalderen.

gå ud og studere de allerede gjorte
fund på den egn, hvor man nu tilbringer ferien.
Mange får måske selv lyst li I at
gå ud og grave efter oldtidsminder.
Men det skal man vare sig for, hvis
man ikke er fortrolig
med graveteknikken. For blot et forkert spadestik kan ødelægge et værdifuldt
fund. Får man virkelig interesse for
arkæologien, skal man melde sig
ind i en arkæologklub, hvor erfarne
folk tager en med på ture og oplærer en i den vanskelige graveteknik.
LEG TURIST
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Almindeligsl
er de såkaldte kerneøkser og skiveøkser,
der er på
størrelse med en hånd. De er lette
at kende fra hinanden, for kerneøksen er en tykmavet sten med
brudflader på alle leder, mens skiveøksen er næsten flad. Men man
kan også finde små spånskrabere
og pilespidser - ja, selv har jeg
fundel spænder og andre metalsmykker fra broncealderen.
Men inden man begynder at lede,
gør man nok klogt i at gå hen på
biblioleket og låne Johannes Brøndsteds og Therkel Mathiassens bog,
"To hundrede danske oldsager",
med illustralioner
af redskabstyper
fra islidens afslutning og frem til
vikingetiden.
Så er det lettere al
identificere sine fund.
På .Polltikenvs
forlag er der udkommel en bog, der hedder .Med
arkæologen Danmark rundt", hvor
alle de vigtigste danske oldtidsfund
er opført efter amter. Med den i
hånden kan man med stort udbytte

I KØBENHAVN

Karsten Bjørnholt foreslår,
at vi
skal bruge ferien til at lege lurister i København, så vi kan lære
vores egen by bedre at kende. Og
derfor sender han "Philiskopet"
følgende ideer til et par udflugter i
byen:
"Udover de mere kendte museer
som Nationalmuseet
og Thorvaldsens Museum, har København mange spændende samlinger at byde
på. Der er jo f. eks. Orlogsmuseet
på Nikolaj Plads, B & W's museum
i Strand gade og Kunstmuseets Anneks på Kastelsvej. hvor man kan
se den nyere danske kunst.
Har De iøvrigt besøgt det nye grønttorv i Valby? Netop i denne tid
bugner det med blomster og frugler i de skønneste farver. Herude
finder
man et folkeliv,
der er
mindst lige så malerisk som i hallerne i Paris. Det må De opleve en
tidlig sommermorgen.
Fra grønttorvet kan De fortsætte til
fiskerihavnen
ved Sjællandsbroen.
Der var sikkert mange, der så havnen i fjernsynets udsendelse den
9. marts, men det er alligevel værd
selv at tage turen derud. Er vejrguderne Dem venligt stemt, kan De
køre videre over Sjællandsbroen til
Amager Fælled, hvor man kan ligge
i græsset og lytte tillærkesang
og
rådhusklokker.
For enden af Islands Brygge ligger
"Nokken", der bI. a. dannede ramme om optagelserne til den danske
film .Paradis retur" .•• Nokken" er
et besøg værd. Her tømmer skraldevognene deres indhold, og så
snart et nyt stykke jord er fyldt
op, skyder sommerhusene frem.
(fortsættes

på bagsiden)

-LEG TURIST •••
(fortsat fra side 3)

Lufthavnen er altid et spændende
mål for en udflugt. Men en gang
skulle De prøve at betragte den fra
den private vej, der løber langs
lufthavnens hegn lige op ad startbanerne. Den begynder ved Amager
Landevej og ender i Store Magleby,
hvorfra man kan fortsætte turen til
Dragør. Her slutter udflugten med
en dukkert fra den gamle, hyggelige
badeanstalt ved fortet.

FÆLLES BV-ØVELSER?
(fortsat fra side 2)

driftsværns medlemmer er tilstrækkeligt stedkendte både i Jenagade
og på Industrigården. Derfor vil jeg
foreslå, at vi for fremtiden holder
halvårlige, fælles vedligeholdelsesøvelser, i stedet for at begge værn
som nu har hver sin ene øvelse om
året. Jeg tror gerne, vore BV-folk
ville i ilden to gang'e om året. Man
lærer nemlig noget nyt ved hver
øvelse.

KUNSTFORENING ENS
KONTINGENT OP MED 50 ØRE
PR. MANED?
Ekstraordinær generalforsamling
den 18. juni
- Vi betaler for lidt i kontingent,
erklærede
adskillige
medlemmer
ved Kunstforeningens
ordinære generalforsamling
i slutningen
af
april. Bet plejer at være bestyrelsen, som må agitere for den slags
forhøjelser.
Men det gælder altså
ikke i Philips Kunstforening,
hvor
medlemmerne selv foreslog en forhøjelse af kontingentet
på 50 øre
til ialt 2,50 kr. pr. måned med den
begrundelse, at priserne på kunstværker, der indkøbes til bortlodning
blandt medlemmerne, var steget i
takt med det øvrige prisniveau.
Ifølge foreningens
love skal kontingentforhøjelsen
vedtages på en
ekstraordinær
generalforsamling,
som afholdes den 18. juni kl. 17 i
mødelokale C, Jenagade 22, hvor
også reglerne om bortlodning skal
til afstemning. Som de er nu, skal
der gå to år. efter man har vundet
en hovedgevinst, før man igen deltager i denne lodtrækning, ligesom

man de to følgende år kun deltager
med et lod, Tillægslodder får man
først efter 5 år. Reglerne har vakt
kritik hos en del medlemmer, og
bestyrelsen vil derfor foreslå, at
karenstiden for vindere af hovedgevinster ophæves, og at medlemmerne, hvadenten de har vundet en
hovedgevinst eller ej, skal have tillægslodder efter samme regler.

70 % af Kunstforeningens medlemmer skal møde op, for at den
ekstraordinære
generalforsamling
skal være beslutningsdygtig.

SPORTEN
VI MANGLER ENDNU
SYV GYMNASTIKPIGER
Mulighed for at skaffe gymnastiksal til damerne, hvis holdet bliver
fuldtalligt
Desværre lykkedes det ikke i sidste sæson at skaffe gymnastiksal
til de 18- kvindelige medarbejdere,
som meldte sig til den nystartede
gymnastikklub. Men nu ser situationen ud til at lysne, for Idrætsforeningen har fået mulighed for at
leje en sal til damerne hver tirsdag kl. 17-18 på Sundparkens Skole i Wittenberggade. Skolen sætter
imidlertid
som betingelse, at holdet kommer til at bestå af mindst
25 deltagere. Så nu venter Jytte
Friis spændt på, at de sidste syv
kvindelige medarbejdere - og helst
mange flere - skal ringe til hende
på lokal 267 for at melde sig til.

tica, lykkedes det dem alligevel at
opnå en 7. plads og dermed undgå
at rykke ned i B-rækken.
VINDER PHILIPS-PIGERNE
SOMMERTURNERINGEN I AR?
Philips-pigerne
har gode chancer
for at få' revanche over unionsmestrene fra SAS i KFIU's sommerturnering i udendørs håndbold. Ved
det spændende møde mellem de to
hold i Valby Idrætspark den sidste
dag før pinse, klarede de uafgjort
1-1 mod de stærke SAS-spillere,
og nu er det målaveragen
for
samtlige kampe i turneringen, der
kommer ti I at være afgørende for
hvilket af de to hold, der skal tage
pokalen njem i år.
MAX ANDREASSEN BLEV
ARETS SKAKMESTER
Vandt både Philips-mesterskabet
og korrespondance-turneringen
En overgang så det ud til, at Philips første skakmester,
E. Brun
Rasmussen, skulle have held til at
genvinde
sit
mesterskab,
skønt
Max Andreassen førte i skakturneringen med l'/z
point. Det ene
point
hentede
Brun Rasmussen
hjem ved at vinde over Bent Wissing. Men det andet satte han til i
den afgørende kamp mod Max Andreassen, som blev årets skakmester med 5'/z points, mens Brun
Rasmussen blev nr. 2 med 4 points.
Heller ikke i korrespondance-turneringen havde Brun Rasmussen
heldet med sig. Den blev ligeledes
vundet af Max Andreassen med 6
points, mens Brun Rasmussen, der
fik 5 points, også i denne turnering måtte nøjes med en 2.-plads.

FODBOLDSPILLERNE
UNDGIK NEDRYKNING
Det var nær gået .galt for vore fodboldspillere
i forårets
turnering
mellem de ni klubber i A-rækken.
I begyndelsen lå de på sidstepladsen, og det så ikke ud til, at de
kunne undgå en nedrykning til efterårets turnering. Men så bed de
tænderne sammen og ha lede hele
tre sejre hjem i træk. Først slog de
TIK med 4-2, så Mærsk ligeledes
med 4-2, og endelig NESA med
2-1. Og selvom
de i sidste kamp
tabte 5-0 til A-rækkens nr. l, Bal-

Glad smilende modtager den nybagte
Philipsmester
i skak og vinder af
korrespondance-turneringen,
Max An·
drea •• en (th), den lIotte pokal af skakafdelingens formand, Helge Hansen,
ved afslutningsfesten
den 27. maj.

PHILIPS
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