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18. FEBRUAR

KUNSTFORENINGEN

1965

10. ÅRGANG

HOLDER KONCERT
NU ER VI 250,000: Rene Migneaux
(til
venstre) hedder vor kollega nr. 250.000.
Mens Philips'
honorkester
spillede
en
fanfare,
blev han den 20. januar officielt
budt velkommen
til
Philips
af
koncernens præsident,
Ir. Frits Philips
(i midten)
og direktør
for Philips-fabriken i Lommel i Belgien,
D. J. Tilanus, hvor Migneaux
har været ansat
siden den 14. december sidste år. Velkomsthøjtideligheden
blev overværet af
den
belgiske
økonomiminister,
A.
Spinoy, den belgiske transportminister,
A. Bertrand,
medlem
af koncernens
øverste ledelse, Th. P. Tramp, den administrerende
direktør for de belgiske
Phillpa-eels kaber, W. H. N. van Lleshout,
og alle 1200 medarbejdere
på
virksomheden
i Lomme!.

Axel Bille
(på dirigentpodiet)
og hans dygtige
gyndelsen af februar i marketenderiet
i Jenagade.

Philips' Kunstforening
forbereder et
spændende
eksperiment:
Fredag
den 26. februar inviterer foreningen
for første gang til strygekoncert
i
marketenderiet
i Jenagade,
hvor
Axel Billes Kam'merorkester
spiller
værker
af Henry PureelI,
G. F.

I aften kl. 17,15:

GENERALFORSAMLING
I IDRÆTSFORENINGEN
Når Idrætsforeningen
i aften kl.
17.15 holder sin ordinære generalforsamling
i marketenderiet
i Jenagade 22, er følgende på valg: Næstformanden, Jesper Poulsen, revisoren Poul A. Hansen og revisorsuppleanten K. Haagensen. De er alle
villige til at modtage genvalg. Kassereren O. Gulev gjorde det klart,
allerede da han blev indvalgt i bestyrelsen ved sidste generalforsamling, at han kun ville bestride kassererposten
i et år. Det fastholder

musikere

under

en

prøve

i be-

Handel,

Antonio Vivaldi, W. A. MoKnudåge
Riisager,
Werner
Fussan, Paul Hindemith,
Carl Nielsen og Jørgen Jersild.
Entreen er
gratis til denne koncert, hvor alle
medarbejdere
er velkomne, selvom
de ikke er medlemmer.

z art,

han, og bestyrelsen foreslår derfor,
at han erstattes med Sv. Blankholm.
Når valgene er overståede, vil formanden
Vagn
Nyberg
orientere
medlemmerne
om det skandinaviske sportsstævne,
der skal finde
sted i København i slutningen
af
maj.

FIN SVENDEPRØVE:
Hos Dansk Røntgen Teknik A/S i Arhus har maskinlærling Lars Kaysen Petersen bestået sin
svendeprøve.
På den sidste dag i det
gamle år fik han overrakt
svendebrevet
af sin
læremester,
K. LytkenMadsen
(th.).
Svendestykket,
et stilbart vindjern,
som serviceleder
O.
Chr. Rasmussen
(tv.) står med i hånden, indbragte
Lars Kaysen Petersen
den sjældne karakter:
Særdeles ve ludført.

PAP TAGER NU
FAMILIEN MED

PENSIONIST

Medlemmer af PAP bør allerede nu
sætte kryds i kalenderen
ud for
fredag den 2. april! Da holder foreningen nemlig forårsfest,
hvortil
også medlemmernes
pårørende for
første gang inviteres med.

28. februar fratræder assistent, fru
Ellen Christensen,
afdeling
RI i
Philips Radio, sin stilling
efter at
have været ansat i selskabet i ni
år. Vi ønsker fru Ellen Christensen
et langt og lykkeligt otium.

PHILISKOPET
UDGIVET
AF PHILIPS
AIS
Prags
Boulevard
80, Kbhvn.
S.
Redigeret
af:
Niels
Jargensen
(ansvarh.)
og Olav Ulsaker
Lay-out:
Rud Jeppesen
Bladudvalg
:
O. Beyer,
Erik Broe, W. Elkjær,
B. Henri ksen, Jørgen Jensen,
Anne Margr. Jeppesen,
Rud Jeppesen,
B. Klemvig,
Sv. Loft
og Vagn Nyberg.
Næste

nummer udkommer
den 11. marts
Stof må være redaktionen
i hænde
senest
torsdag
den 25. februar.

SIG IKKE NEJ
TIL CALMETTEVACCINEN!
Alt for mange afslår at blive
calmettevaccineret,
fastslår
overlæge Jacob Windsløw, der
i 1'12 år har fungeret som Philips'
tuberkuloselæge.
Derfor
har han sendt "Philiskopet"
denne artikel.
Danmark er i den. heldige situation,
at tuberkulose-sygeligheden
er meget lille. Men der findes dog henved
1000 nye tilfælde om året, hvorfor
der stadig er fare for at blive udsat
for smitte, ikke mindst i et bysamfund, hvor man dagligt kommer på
nært hold af så mange mennesker
f. eks. i sporvogne og tog, på arbejdspladser
og lignende.
Dertil
kommer den voksende kontakt med
udlandet og med Grønland, hvor tuberkulose-sygeligheden
flere steder
er meget højere end i det øvrige
Danmark.
Nu er det jo heldigvis sådan, at kun
et fåtal af dem, der udsættes for
smilte, får tuberkulose,
idet legemets modstandskraft formår at nedkæmpe infektionen
hos de fleste.
Men hvis modstandskraften
er ringe, som det f. eks. er tilfældet hos
dårligt ernærede eller sukkersygepatienter, er der fare for, at den udsatte person vi I få tuberkulose.
Ligeledes
vil de mennesker,
der
mangler modstoffer mod tuberkules ebaclller, være særlig udsalte for
sygdommen. Tuberkulinreaktionen
Mantoux - den røde plet, der kommer efter stikket, som man får på
venstre underarm, viser netop, om
der er modstoffer i blodet til at bekæmpe den tuberkuløse infektion.
Disse modstoffer dannes, når man

udsættes for tuberkuløs smitte, og
ca. 6 uger efter smitten vil et menneske, der ikke før reagerede på
Mantoux-prøven, få en positiv reaktion, d.v.s. reagere med en rød plet
på ca. 8 mm størrelse.
Tidligere dannede de fleste mennesker antistoffer mod tuberkulose enten ved at drikke mælk, der var
inficeret med tuberkulose, eller ved
direkte smitte fra tuberkulose-patienter. En mindre del fik tuberkulose, hvorimod resten erhvervede
en vis immunitet mod denne sygdom. Man fandt så på at dyrke tuberkelbaciller
på en sådan måde,
at de blev svækkede og ugiftige,
d.v.s. at de kun mobiliserede organismens modstandskraft,
men ikke
forårsagede tuberkulose.
Og siden
har denne form for vaccination gået
sin sejrsgang verden over og har
vist sig at have væsentlig forebyggende virkning mod tuberkulose.
Herhjemme produceres vaccinen på
Serum instituttet, som også på dette
område er verdenskendt for sin stabile gennemprøvede, virkningsfulde
og ufarlige vaccine. Der er således
ingen risiko ved at lade sig vaccinere. Man får et lille vædskende sår
på armen og i ganske få tilfælde
en lidt hævet kirtel under armen,
og denne lille reaktion vil vække
organismens
modstandskraft
mod
tuberkulose.
Den vaccinerede
vil
ikke føle sig syg, får ingen feber
og ingen smerter. Vaccinationen tåles af alle, uanset alder. For at calmettevaccinationen
skal blive så
effektiv som muligt, bør der dog gå
en vis tid imellem, at denne og andre vaccinationer
foretages.

Jacob Winsløw.

Ingrid
Larsen
(til
venstre)
har
ikke
tabt humøret, selvom
heldet svigtede
hende,
da ferielotteriet
blev trukket.
Egon Nielsen
(nr. 2 fra venstre),
W.
Elkjær
og Lizzie
Skovsgaard
venter
spændt
på at få at vide,
om de har
vundet.

HVORDAN
SKAL VI FESTE?
PPR's bestyrelse vil tage medlemmerne med på råd, når efterårets
familiefest
skal tilrettelægges.
Det
meddelte
formanden,
W. Elkjær,
ved foreningens generalforsamling
den 5. februar. I løbet af februar
sender bestyrelsen
spørgeskemaer
ud til medlemmerne for at få at vide, hvor de synes, man skal holde
festen. Baggrunden for denne undersøgelse er, at der kommer alt
for få medlemmer til foreningens
arrangementer. Ved sidste generalforsamling var mødeprocenten således kun 37,3 'lo, og ved skovturen
var den helt nede på 16,8 'lo.
Da formanden havde aflagt beretning, gik man over til at vælge bestyrelsesmedlemmer
og suppleanter. Formanden, W. Elkjær, kassereren, P. Møller Petersen, bestyrelsesmedlem Hanne Rasmussen, bestyrelses suppleant John Møller og
revisor T. Due blev alle genvalgt.
Kaj Jensen nyvalgtes som bestyrelsessuppleant,
K. Haagensen som
revisorsuppleant
og Birthe
Dam
som medlem af marketenderiudvalget.
Efter at dirigenten, V. Falck, havde
udbragt et leve for formanden, kom
man til det allermest
spændende

punkt
på
generalforsamlingens
dagsorden:
Offentliggørelsen
af
vindernavnene i ferie lotteriet. Alle
festdeltageme skulle gå igennem et
lille aflukke. Havde de vundet, blev
de af ferielotteriets
formand, B.
Henriksen,
forsynet
med en høj
hat, og havde lykken ikke været
med dem, fik de en lang næse - af
pap.

KORT SAGT
Man skal modtage uden at blive
hovmodig, give afkald uden at blive fornærmet.
Marc. Aurelius.
At ærgre sig over andre vil sige at
straffe sig selv for deres synder.
Biihmer.
Den, der altid har et arbejde, der
optager ham helt, er aldrig ulykkelig.
Dråeske.
Intet arbejde er foragteligt, når det
udføres med god vilje.
Augustinus.
Hvor lykkelig kunne enhver være
med den lykke, han ikke agter på.
Tscherning.
Mennesket kan, hvad det skal, og
når det siger, det kan ikke, så vil
det ikke.
Fichte.
Manglen
ondt.

på penge er roden til alt
Bernard Shaw.

Det er det forfærdelige
ved livet,
at så godt som ingen mærker, hvor
usselt det er.
Søren Kierkegaard.

SÅDAN VAR DET DENGANG
Hos Tuborg på Strandvejen har man
moret sig meget over et 90 år gammelt ordensreglement for kontorpersonalet. Det tør nok siges at illustrere den udvikling, der har fundet
sted i den forløbne tid. Her er reglementet,
lånt fra
••Vi lIabyernes
Blad"':

1. Kontorpersonalet
skal en gang
daglig vaske gulvet og aftørre møbler, boghylder og bogskabe med
en fugtig klud.
2. Hver bogholder skal hver dag
medføre en pot vand og et mål kul
stort nok til dagens behov.
3. Bogholderne skal hver dag fylde
lamperne,
rengøre lampeglassene
og rense vægerne.
4. Skær Deres penne med varsomhed og nøjagtighed. Det er tilladt
alle med kniv at forme deres pennespids efter eget ønske.
5. Kontoret holdes åbent alle hverdage fra klo 7 morgen til 8 aften.
Søndag holdes helt lukket.

Han er et godt menneske, for han
fortæller altid sandheden.
Arabisk ordsprog.

NYT PRODUKT

Den ødsle er som fisken, alt hvad
den drikker, går ud gennem gællerne.
Kinesisk ordsprog.

EL-GRYDE-PANDE

Giv hver dit øre, men kun få din
stemme, tag hver mands mening,
gem din dom.
Shakespeare.
Det er ikke nok at have forstand,
man må også have en god karakter.
Gracian.

Den nye el-gryde-pande,
Philips'
elapparatafdeling
har lanceret, kan
både bruges til at bage, koge og
stege i. Den er især velegnet til
ungkarlehybler
og små moderne
lejligheder. Også i sommerhuset er
den praktisk at have med, ligesom
den er rar at have stående på spisebordet, når man gerne vil holde
maden varm.

aaa

6. Mandlige ansatte har en ugentlig
friaften til kirkebesøp.
7. Hver ansat skal lægge et rundeligt beløb af sin løn til side med
tanke for hårde tider, således at
han ikke skal være sine sparsommelige og fremsynede medmennesker til byrde.
8. Hver ansat, der ryger spanske
cigarer, nyder spiritus - som lader.
sig barbere i en offentlig barbersalon, eller som viser sig i et forlystelsesetablissement,
giver mig
anledning til uopholdeligt at undersøge
vedkommendes
personlige
pengeforhold, moral og ære.
9. En ansat, der har udført arbejde
i min tjeneste, trofast og uden anmærkninger i 5 år, som har været
sparsommelig, som har iagttaget de
religiøse pligter - og som af sine
ligemænd betegnes som en respektabel og lovlydig medborger, vH få
en lønforhøjelse på 1.5 øre pr. dag
- under forudsætning af, at firmaets
økonomiske sundhed ikke lider skade derved.

SPORTEN
Håndbold:
KOMMER HERRERNE
I MESTERRÆKKEN?

ID~, DER SLAR AN:
banken for Danmarks

Også i FællesSparekasser

på

Rådhuspladsen og Københavnsafdelin-gen af Aarhuus Privatbank
kan kunderne nu læse de sidste Ritzau-nyheder
på en TV-modtager.
Denne form for
kundeservice,
der teknisk
er baseret

på Philips'

Intern-TV, havde i midten
verdens premiere i Privatbankens Raadhusafdel ing.

af december

I KFIU's håndboldturnering
mellem
klubberne i A-rækken har herrernes
1.-hold tegnet sig for to fine sejre:
20-8 over FLS og derefter
12-8
over HIF. Samtidig
er de rykket
fra 4.-pladsen i deres række op på
2.-pladsen med chance for at komme helt op i Mesterrækken.
Det
hold, der ligger som nr. 2 i A-rækken, skal nemlig kæmpe mod bundholdet i Mesterrækken
om, hvem
af de to hold der skal spille i Mesterrækken
i næste sæson. Denne
dyst finder
sted i slutningen
af
marts.
I januar skulle Philips-pigerne
først
have spillet
mod "Danmark"
og
derefter mod TO-R. Begge klubber
trak imidlertid
deres hold ud af
turneringen.

BADMINTON-MESTERSKABET
Turneringen
om Philips-mesterskabet i badminton spilles søndag den
14. marts kl. 12-17 i ABC-Hallen i
Markmandsgade.
Tilmelding
til turneringen sker ved henvendelse
til
Hugo Bentzen,
lokal 671, senest
fredag den 19. februar.

HONNØR
FOR
KUNSTEN:
Philips'
Kunstforening
har haft fine udstillinger at byde på i år. I marketenderiet
i Jenagade
kunne man fra den 11. til
den 22. januar
bese "Søllerød-Udstil-

lingen"

og fra den 1. til den 15. fe-

bruar litografier
og raderinger
af grafikeren Poul Bjørklund samt skulpturer
af billedhuggeren
Ib Braun.
Da vor
fotograf
kom til stede under ophæng-

ningen af "Søllerød-Udstillingen"

stod

tre kunstforstandige
herrer ret foran et
billede
af Finn Bentzen.
Det var (fra
højre)
kunstneren
selv,
bestyrelsesmedlem
i
Kunstforeningen,
Peter
Hjorth,
og foreningens
formand,
A.

Echart
+t

TAK
Fuldmægtig Børge Larsen, Pope AIS,
har bedt .Philiskopet"
viderebringe hans varmeste tak for hilsener
og gaver, han modtog på sin 25
års jubilæumsdag
den 1. februar.

STOR INTERESSE FOR
ENKELTMANDS-BRIDGE
Enkeltmands-turneringen
i bridge,
der begyndte i januar, skulle oprindelig kun have været spillet over
fire aftener.
Men tilslutningen
til
denne turnering var så stor, at man
blev nødt til at udvide den med
endnu to spilleaftener.
De ialt 40
deltagere
spiller
i to puljer. Efter
fjerde aften fører Poul Hansen i
pulje I med 505 points, mens Ernst
Pedersen ligger som en fin nr. 2
med 503 points. I pulje II er Finn
Gall i spidsen med 422 points med
Ruth Hansen på 2.-pladsen med 409
points.
I aftes, den 17. februar
,spillede
man første runde i makkerparturneringen om Philips-mesterskabet.

SKANDINAVISK
SPORTSSTÆVNE
VED AT TAGE FORM
Idrætsforeningens
formand,
Vagn
Nyberg, og hans bestyrelseskolleger arbejder allerede energisk med
planerne
for
det
skandinaviske
sportsstævne,
der skal finde sted i
København fra 21. til 23. maj.
lait 76 Philips-folk
fra Finland, Norge, Sverige og Danmark deltager i
stævnet, hvor man skal prøve kræfter i badminton,
bridge, skydning
og tennis. Fredag morgen den 21.
maj ankommer sportsfolkene
fra de
tre andre nordiske
lande til København, og allerede efter frokost
går man igang med konkurrencerne. Badmintonspillerne
mødes
i
ABC-Hallen i Markmandsgade,
hvor
hvert land stiller
med et hold på
fem spillere.
En kamp
landene
imellem omfatter tre herre-singler,
en dame-single,
en herre-double
og
en dame-double
samt en mixeddouble. Der skal spilles ialt 42 enkeltmatcher.
I bridge-turneringen,
der finder sted
i marketenderiet
i Jenagade,
deltager hvert land med et hold på fire
spillere.
Oprindelig
var det meningen, at man både ville spille en
makkerpar-turnering
og en holdturnering,
men på grund af manglende tid, har man valgt kun at spille holdturneringen
med 84 spil.
Skytterne skal både konkurrere
indendørs på 15 m distancen og udendørs på 200 m distancen.
De fem
skytter fra hvert land konkurrerer
først i stående skydning på 15 m
på Øbro Stadions skydebaner. Hver
deltager har 35 gældende skud og
10 prøveskud. 200 m skydningen foregår
på Kalvebod
Skydeterræn,
hvor man først skyder 10 liggende
skud, så 10 knælende og derefter
10 stående skud. Endelig skal hver
skytte skyde to serier på hver fem
skud indenfor 30 sekunder. Der må
kun skydes fem prøveskud.
Hvis vejret er med tennisspillerne,
skal de spille deres turnering udendørs på Kløvermarkens
Tennisklubs
baner. Bliver det dårligt vejr, rykker de indendørs
på KB-Hallens
baner. Hver dyst mellem
de fire
lande omfatter to herre-singler,
en
dame-single,
en herre-double
og en
mixed-double,
så man skal igennem
30 spil, før mestrene kan kåres.

PHILIPS

TRYK

