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af sine optagelser,
når man fotograferer ved hjælp af "Photoflux".
Og den nøjedes endda ikke med at
fortælle - den tog selvet
billede
af sine tilhørere
med et polaroidkamera.
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ARBEJDER FOR SAMARBEJDET
Medarbejderne hos Miniwatt
nedsætter komite til fremme af samarbejdet

På udstillingen
faldt en "Kodak"-pige
straks
for den lille robot,
hvis bevægelser
B. Stistrup
fra
Informationsafdelingen
dirigerede
ved hjælp af en
radiosender.

Medlemmerne
af den nye s arnarbejdskomltå
nalerepræsentant
Mogens
Carlsen,
Ruth

- Vi kender for lidt Iii hinanden,
siger man hos Miniwatl,
hvor medarbejderne
har nedsat en komite
til fremme af samarbejde!.
Komiteens formand er Mogens Carlsen,
der ved et møde i midten af november
blev valgt til personalerepræsentant
i stedet
for
Rolf
Carlssan, som ikke mere kan afse
tid til at varetage denne opgave.
De to andre medlemmer
af komiteen er Ruth Christensen
og Børge
Andersen.
- Hvordan har komiteen tænkt sig
at gribe opgaven an, Mogens Carl-

sen?
- Det er jo endnu så nyt altsammen, men vi har naturligvis
visse
ideer om, hvordan opgaven kan løses. Vi skal være noget i retning
af en "levende idåkas se" til fremme af samarbejde!. Vi kunne f.eks.
tænke os at arrangere møder, hvor

hos Miniwatt
(tv): Formanden,
Christensen
og Børge Andersen.

perso-

repræsentanter
for de forskellige
afdelinger
redegør' for deres arbejde og fortæller
om de problemer, de har i det daglige.

FOTOGRAFERENDE
ROBOT
En radio-fjernstyret
robot, der er
fremstillet
af Philips
i Sverige,
optræder for tiden i foredragssalen
på Prags Boulevard, hvor den fortæller
skoleelever
og andre unge
under uddannelse om principperne
for radio-fjernstyring.
Den har dog
også forstand
på andre ting, f.
eks. fotografering:
På den netop
afholdte
udstilling
"Kundens
Ønskebutik"
i Bella-Centret
holdt den
således lørdage og søndage foredrag om, hvordan man får mere ud

FILMKRITIK

PA BIllEDBAND
: Endnu
inden 'premiereforestillingen
i Rialto
på Nordisk
Film's
"Mor
bag rattet"
var forbi fredag den 5. november,
anmeldtes
filmen
i TV's
"Filmorientering" . Producenter
og
medvirkende
var derfor
forhindrede
i at se, hvilken
modtagelse
filmen
lik i TV. Men Phi·
lips
kom filmfolkene
til
hjælp
med
den nye billedbåndoptager.
Mens premieregæsterne
endnu sad i biografen,
optog

man

"Filmorientering"

på

bil-

ledbånd,
der vistes
ved den efterfølgende
festl ighed på restaurant
"Josty" ,
Bagefter
fik Finn Henningsen
(tv) og
Jørgen
Sommerfeldt
fra Philips
Radio
travlt
med at besvare
spørgsmål,
bI. a.
fra filmens
kvindelige
hoved kraft, Hei-

le Virkner

Krag,

og instruktøren,

Dibbern,
der gerne
billedbåndoptageren

ville vide,
virker.

JULEKONKURRENCE
se indlægget

Erik
hvordan

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

Jørgensen

FLYVENDE START FOR
ME-BYGGES~TTET

(ansvarsh.)

og Olav Ulsaker
Lay-out:

pumper,
motorer,
bukke.

Rud. Jeppesen

Bladudva Ig:
O. Beyer, Erik Broe, W. Elkjær,
Anne

B. Henriksen,
Margr. Jeppesen,

Radio

B. Klemvig, Sv. Loft, E. Nissen
og Vagn Nyberg.
Næste nummer udkommer
den 30. december.
Stof må være redaktionen
j hænde

senest

fredag

den 10. december.

JULETRÆSFESTER
FOR BØRNENE
Julen står for døren, og bestyrelsesmedlemmerne
i personaleforeningerne
og i Kvindernes
Klub
har travlt med at arrangere de årlige
juletræsfester
for
børnene.
PPR er den første forening,
der
holder
fest. Den finder
sted på
lørdag (den 11. december)
kl. 14
i marketenderiet
i Jenagade,
og
man må håbe, at bestyrelsen
ved
denne lejlighed indskærper de små
gæster, at de ikke tager digteren
Peter Faber alt for højtidelig,
når
han skriver i "Højt fra træets grønne top", at "først skal træet vises,
siden skal det spises". Træet skulle gerne .være lige så flot dagen
efter, når dørene kl. 13 slås op til
Kvindernes Klubs juletræsfest!
PAP
og PPL holder juletræsfest
sammen lørdag den 18. december kl.
14 i kantinen på Industrigården.

JUBILÆUM

I PHILIPS

RADIO

Maskinarbejder
Henry Jørgensen,
Philips Radio AIS, kan tirsdag den
27. december fejre sit 25 ·års jubilæum. På jubilæumsdagen
er der
reception
kl. 11.25-12.15
i mødelokale C, Jenagade 22.

DØDSFALD
Vægter Ejnar Wenzel
Kun 53 år gammel er vægter Ejnar
Wenzel, Philips Radio AIS, død fredag den 19. november. Ejnar Wenzel havde været ansat hos Philips
i 16 år.

Per Rummelhoff,
SØ"
af fru Grethe
Rummelhoff
i Informationsafdelingen,
der
i TV-avisen
demonstrerede
MEbyggesættet
for seerne.

ME-byggesættet
fik
en flyvende
start.
Både TV-avisen
og Musikradioen fandt det værd at notere,
at dette nye mekaniske
byggesæt
nu var lanceret
i Danmark.
På
pressemødet
den 17. november
i
foredragssalen
på Industrigården
blev startsignalet
samtidig
givet
ti I en landsomfattende
konkurrence for teknisk interesserede
drenge - og naturligvis også meget gerne piger!
I konkurrencen
gælder
det om at kunne konstruere
nye
modeller
med ME-byggesættet
udover de 41, der er beskrevet i den
medfølgende
instruktionsbog.
Konkurrencen
løber till.
maj næste
år, og de to vindere kommer på
en rejse til Philips' forskningscenter i Holland.
Hjulet

driver

værket

Det nye ME-byggesæt består af en
række mekaniske elementer,
fremstillet
i et brudsikkert
plastmateriale. Kernen i byggesættets
konstruktioner
er specielle
hjul, forsynet med huller, hvori man kan
anbringe
små metalstifter
og på
den måde konstruere
gear, koblinger og andre tandhjulssystemer.
Blandt de 41 standardmodeller
kan
nævnes vægte, biler, møller, ure,

turbiner,
kraner, trykluftmåleapparater
og ram-

og samtaleanlæg

Sammen med ME-byggesættet
lanceredes to andre byggesæt: Et IEbyggesæt, hvis dele kan samles til
et samtaleanlæg,
og et RE-byggesæt, hvormed man kan bygge en
tre-transistorradio.
Dette
sidste
byggesæt findes i en mindre udgave, RE 1, og en større, RE 2. Har
man RE 1 og gerne senere vil have
RE 2, kan man købe de nødvendige dele i et suppleringssæt,
RE 1 a.
I detailhandelen
koster ME- og IEbyggesættene
168 kr., mens prisen
for RE 1 er 115 kr., for RE 2
165 kr. og for suppleringssættet,
RE 1 a, 57 kr.

DET ER DEJLIGT

AT MALE SELV,

sy-

nes disse
tre medlemmer
af Philips'
Kunstforening
- fra venstre
Steen Poulsen, Jens V. Andersen
og Erling
Petersen.
Hver torsdag
fra kl. 17 til 19
sidder
de ved staffeliet
sammen
med
ligesindede
medarbejdere
hos Jacob
Holm & Sønner
A/S i Reberbanegade
3, hvor man har dannet
en maleklub.
Kontingentet.
er 30 kr. for en hel sæso n, og for de penge sti Iler klubben

bl.

a. staffeli

til

rådighed.

Man

kan

også
få gratis
undervisning
i olle-,
akvarelog porcelænsmaling.
Indtil nu
har ialt otte medlemmer
af Kunstforeningen
meldt sig, men andre, der har
lyst til at forsøge sig som malere,
kan
nå at være med endnu.
De skal enten

ringe til Edith Faurholt,
lokal 281, til
Bernt Kolbe, lokal 579, eller til Ingrid
Thorsen,
lokal 574.

PPR'S

Esther
PPR's

Nielsen

var

ikke

BINGOSPIL

selv

med

til

familiefest
i september,
hvortil
hun havde skrevet
en festsang.
Derfor
kunne PPR-formanden,
W. Elkjær,
først
overrække
hende
præmien,
en kurv
med dejlige
flasker,
ved bingospillet
i november.
Forinden
havde
bestyrelsen - som det sig hør og bør, når det
drejer sig om en poet - hyldet Esther
Nielsen på vers.

NYE PRODUKTER

ledes
udstillingsgæsterne
om Seanmax'
stand,
hvor køkkenchef
Holmslykke, "Marina"
i Vedbæk, demenstrerede, hvordan
kødretter,
fisk, fjerkræ
og supper efter få sekunders
behandling
i Philips'
mikrobølgeovn
kunne
serveres
rygende varme.

Hvem råbte
først?
Det problem
kan
man meget nemt komme ud for, når to
råber "banko"
bogstavelig
talt i munden på hinanden.
Ved PPR's bingospil
blev afgørelsen
tru Ile t ved hjælp
af
denne bingomaskine,
som Erik Horns-

leth (th) demonstrerer

for sine besty-

relseskolleger,
Hanne Rasmussen
og
P. Møller Petersen.
Man drejer på et

håndsving,
og et nummer
af maskinen.
Den af de
det højeste
mien.

nummer,

har

kommer
to, der
vundet

ud
får
præ-

skadiges.
Kassetterne
rummer
endvidere et index, hvorpå de enkelte
optagelser
kan registreres.
Kassettens
låg er af gennemsigtig
aeryl, og man
behøver derfor ikke åbne kassetten
for
at se, hvad der opbevares
på lydbåndet.
I detailhandelen
vil
en skinne
komme
til
at koste
omkring
2 kr.,
mens prisen for en kassette
indeholdende et 15 cm lydbånd
kommer
til
at li~ge på ca. 32 kr.

NY PHILISHAVE
MED MIKRORILLE:
Ligesom sin storebror,
2000 S, har den
nye Philishave
1000 S fået skæresæt
med mikrorille,
der giver
30 %
tættere barbering.
Philishave
1000 S, der
netop
er sendt på markedet,
koster
125 kr. i detailhandelen.

ORDEN I BANDARKIVET:
Repax lancerer nu et helt nyt Lydbåndkassettesystem,
der på een gang gør det lettere at holde orden i båndarkivet
og
beskytter
de følsomme
lydbånd
mod
slag og støv. Systemet
består
af en
skinne med plads til seks båndkassetter. Hver kassette
indeholtfer
to plasticfjedre,
der automatisk
holder båndene fast omkring spolen, så man undgår, at de ruller sig op og måske be-

JETTE KEHLER havde travlt
i de ti
dage i oktober,
udstillingen
.Copenhagen Trade
Fair"
havde til huse i
Bella-Centret.
Hun skulle
nemlig
demonstrere
Philips'
nye bord-grill
for
de mange interesserede
gæster på elapparatafdelingens
stand. Om den nye
bord-grill
fortalte
Jette Kehler
bI. a.,
at to indbyggede
kvarts-varmelegemer,
der er tilsluttet
to kontrolure,
sørger
for, at stegningen
går meget hurtigt.
Jette
Kehler
demonstrerede
også,
hvordan
man ved hjælp af et særligt
net steger fisk i grill'en
samtidig
med,
at grill'ens
overflade
kan anvendes
som
varmeplade.
(I
detailhandelen
kan
den
nye
bord-gri II
købes
for
495 kr.).

PHILIPS'
MIKROBØLGEOVN
blevet
.f
de store trækplastre
på 1. Internationale
Hotelog Restaurationsmesse,
••Alt for gæsterne".
i Forum de første
ti dage af oktober.
I stort
tal sam-

SKÆG IDE: Det er praktisk
at have
prøvet den nye .Philishave·
2000 S på
sin egen hud, før man skal fortælle
andre, hvor effektiv
den fjerner
skæqget. Men hvad skal sælgerne
stille op,
når de tilhører
det svage køn? Her har
naturen
jo skabt visse hindringer
for
"prøv
og døm"-metoden.
EI-apparatafdel ingen
har
løst
problemet
ved
hjælp af et plasticskæg
med "daggamle stubbe",
der er lige til at binde om
hagen. - Illusionen
er fuldkommen,
si~
ger denne søde ekspr dltrlce
fra "Magasin du Nord",
der klarede
en glatbarbering
på 40 sekunder.

SPORTEN
STORMESTER-BESØG
I SKAKAFDELINGEN

FINT SVENDESTYKKE: - Til lykke med
den

fine

præstation,

siger

værkfører

Cai Petersen, afd. MV (th),
Kallat Hansen,
der smilende

til Jens
Iremvl-

ser sit svendestykke,
en præcisionsslibe-skruestik.
Værktøjet,
der er' lavet med 1/100 milimeters
nøjagtighed,
fik tildelt
karakteren
"særdeles
veludført",
og dets fine
udførelse
skaffede samtidig
Jens Kallat
Hansen
en
sølvmedalje
fra
Københavns
Sme delaug.
Jens
Kallat
Hansen,
der
har
stået i lære i tre år, vil nu læse til
tekni kum ingen iør.

Skakafdelingen
havde fint besøg til
sit medlemsmøde
i midten af november. Det var den internationale
stormester
og
semi-finalist
verdensmesterskabs-turneringen
i
skak, Bent Larsen, der holdt foredrag om skak og gennemgik et par
af sine partier i Københavns Skakforenings nylig afholdte jubilæumsturnering,
hvori nogle af Europas
fineste spillere deltog. Bagefter fik
15 medlemmer
lejlighed til at spille simultanskak
mod stormesteren,
der vandt 13 partier,
spillede
et
remis og tabte et: Til Erik "Manco"
Nielsen.

FINE TENNISPRÆMIER : Tennisafdelingens formand, Arne Fuglholt (tv),
og

Sv.

til

at se glade ud: Blankholm,

Blankholm

har

al mulig

grund

fordi

han netop har fået overrakt
et dejligt
sølvfad
som tegn på, at han har vundet unionsmesterskabet
i KFIU's
individuelle
tennismesterskaber,
og Fugl-

holt, fordi Philips-holdet

har placeret

sig som nr. 2 i KFIU's
holdmesterskabs-turnering
i A-rækken
og dermed
har vundet
det sølvbæger,
formanden
står med i hånden.
Præmieoverrækkelsen fandt
sted ved tennisafdelingens
møde den 18. november.

41 FIK DONORNALE: Montrice

HARD KONKURRENCE I
ENKELTMANDS BRIDGE

Jytte

Wiese
Pedersen,
afd. UA, var en af
de 355 Philips-donorer,
der gav blod,
da Københavns
Hospitalsvæsens
Blodbanker aflagde
besøg hos Philips
i november.
16 medarbejdere
var donorer

for tiende gang og modtog derfor blodbankens
broncenål,
mens
andre
25
medarbejdere,
der gav blod for tredie
gang,
fik dråbenålen.
Sidste
år var
antallet
af Philips-donorer
418.
Det
var i år 12. gang, blodbanken
besøgte

Philips for at tappe blod.

Hvilket
træk
foretager
nu? Udviklingen
følges

starmesteren
spændt af (fra

venstre)

K. Tølbøll

rensen,

skjult)
steren,
sidste

J. Guldager.
Henry

Jacobsen

Sø-

(næsten

og Helge Hansen. Philips-meE. Brun Rasmussen,
er den
i rækken.

Kun et point skiller de to bedste
Efter tredie runde i bridgeafdelingens
enkeltmands-turnering
har
Leif Egeskjold
lagt sig i spidsen
i pulje I med 376 points. Det er
kun et point mere, end hans nærmeste konkurrent til tarerstllltnqen,
Birte Nybjerg, har opnået. I pulje
II er Alice Hansen bedst med 236
points, mens Finn Gall kommer ind
som nr. 2 med 211 points. Der er
endnu to spilleaftener
tilbage, før
vinderen kan kåres.
Holdturnering
36 medlemmer
af Philips'
bridgeafdeling
har deltaget
i en holdturnering
mod Islev
Bridgeklub.
Turneringen
blev vundet af Islev
med 979 points mod 929.

KORT SAGT
SE, HVAD VI HAR LAVET, siger de
små
have

pensionærer
fra
til fru D. Japsen

Philips'
og Erik

En mand

børneHorns-

kan modstå

gen fristelser.

alt - undtaOscar Wilde

leth. Hvert år før jul aflægger de besøg i marketenderiet
i Jenagade,
hvor
fru Japsen
trakterer
med sodavand
og
is. I år havde .de taget
figurer
med,
som de selv har lavet,
og både fru
Japsen
og Erik Hornsleth
måtte
indrømme,
at de var meget fine.

At en udtalelse
Bent Larsen
gennemgår
et par af sine partier
i Københavns
Skakforenlnqs
jubilæumsturnering,
hvor han selv blev
nr. 4.

upassende.

passer,

gør den tit

K. K. Steincke

Den, der ikke har lært at lyde, lærer ikke at byde.
Peder Syv

