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PHILIPS I ÅRET 1965
I dette nummer af .Phlllsko-

pet, er indlagt regnskab med
NR.4

21. APRIL

PHILIPS

PASSER

Forårets mange skandinaviske
gæster på De Kanariske
Øer - og
blandt
disse
især sol- og havbadende
strandliggere
ved
Las
Canteras - vil have bemærket de
to store, røde bøjer ude i bugten,
som reklamerer for Philips.
De er lagt ud for at advare de
svømmende
om, at de ikke må
komme længere ud. Der er hajer
ved revet, og reklamebøjerne
udpeges dagligt
som den yderste
grænse for det hajfrie
stykke af
Atlanten.
Forleden nat rev den ene af bøjerne sig løs fra sit anker. Næste
morgen lå den skyllet op på stranden. Men længe varede det ikke,
før det kommunale
redningsvæsen
på kysten fik den på plads igen,
for det er en alvorlig mission, den
udfører.
Det så man deraf, at en redningsbåd med to livreddere ombord blev

SE OG HØR HANS BENDIX
Fortæller og udstiller
på
Kunstforeningens
generalforsamling
på mandag
Tegneren Hans Bendix, dagbladet
.Pollttken",
bliver
aftenens
foredragsholder
på Kunstforeningens
generalforsamling
førstkommende
mandag (den 25.) kl. 20 i foredragssalen
på Prags
Boulevard.
Hans Bendix vil dels fortælle
om
nordisk tegnekunst
i dag og dels
udstille egne tegninger.
Efter foredraget
holder foreningen
ordinær generalforsamling,
og bagefter trækkes der lod om de indkøbte kunstværker.
De 13 hovedgevinster
og 30 tillægsgevinster
repræsenterer
i år en samlet værdi af godt 13.000 kr.

1966

11. ÅRGANG

PÅI

kommentarer for PHILIPS
INDUSTRI OG HANDELS A/S.
JUBILÆUM I MINIWATT
Underdirektør
A. Fischer,
Miniwatt A/S, fejrer torsdag den 28.
april sit 25 års jubilæum.
På jubilæumsdagen
er der reception kl.
10-12 hos Miniwatt, Emdrupvej 115.
MIDLERTIDIGT
FORMANDSSKIFTE
Da PPR's formand, W. Elkjær, i de
næste tre måneder skal varetage
særlige opgaver hos Kemovit A/S,
har bestyrelsen
i denne periode
konstitueret
sig med næstformanden, Vagn Nyberg, som midlertidig
formand.

Den
igen
ikke

strandede
Phlllp s-bø]e,
der
nu
advarer
de svømmende
om, at de
må komme
længere
ud.

placeret på bøjens plads, så længe
reparationen
varede. Vi kan nu med Det kanariske Marinedistrikts
hele stemmepragt
- meddele,
at
ikke
Iysog fløjtetønden,
men
svørnme, og hajbøjen "Philips"
er
på plads og i orden, så det igen
er sikkert at bade på Gran Canaria!

400 MILLIONER RADIOER
Ifølge Unesco findes der nu 400
millioner
radiomodtagere
i verden.
Det svarer til et gennemsnit
på 13
modtagere pr. 100 indbyggere. Det
er 60'/0
flere
radioer,
end der
fandtes i verden for 10 år siden.
I Afrika og Asien har man gennemsnitlig
2 radiomodtagere'
pr. 100
indbyggere.
I Europa er tallet 23
pr. 100 indbyggere, og i Nordamerika er der gennemsnitlig
72 radiomodtagere
pr. 100 indbyggere.
Antallet
af TV-modtagere
pr. 100
indbyggere varierer fra 0,5 i Afrika
til 24,5 i USA.
I' Danmark er der 48 radiomodtagere og 25 TV-modtagere
pr. 100
indbyggere.

DANMARKS
STØRSTE
NEDNSKILT:
I vinterens
løb
har
neonafdelingen
foretaget
en gennemgribende
modernisering
af Shells
kendte
lysreklame
på gavlen
af Vanførefondens
hus på
Hans
Knudsens
Plads
i København.
Skiltet
har bI. a. fået nye 1.8 m høje
bogstaver
med
røde
acrylforplader.
lait er der brugt 700 m neonrør
til
skiltet,
hvis samlede
areal
er på 85
m", og skiltet
er dermed
Danmarks
største
i sin
art.
Neonanlægget
er
endvidere
forsynet
med
en kontaktmaskine,
der
fungerer
på følgende
måde:
Først lyser ShelIs
navnetræk
i
112
sekund,
så tændes
baggrunden
i 3
sekunder,
og endelig
følger en mørkeperiode
på endnu
1/2
sekund.
Den
gule
muslingeskal
er
monteret
på
rødmalede
træstokke,
så skiltet
også
i dagens
lyse timer
kan ses på lang
afstand.
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af de små øer. Fo!k myldrer ombord med fjerkræ,
geder, grøntsager,
kludesko,
børn og store
madpakker
på vej til torvet i den
nærmeste store by.
Skibets restaurant
er for det meste optaget af sovende passagerer,
men det gør ikke spor, da de fleste passagerer
medbringer
masser
af proviant og gavmildt deler med
den mærkelige
udlænding,
der er
med skibet.
Man bliver
budt på
hønselår, hele paprikafrugter,
fårepølse med hvidløg, saftige stykker
vandmelon
samt brød og en omvandrende flaske vin. Er man lidt
sart, er det nok klogest at have et
krus ved hånden.

FE R I E I
JUGOSLAVIEN
Man bliver
Så snart

Frk_ H- Mølgaard, telekommunikations-afdelingen,
har flere
gange rejst i Jugoslavien.
Hun
fortæller
her om deUe spændende land, der byder på alle
muligheder for en dejlig ferie.
Hvis De endnu ikke har besluttet
Dem til, hvor ferien skal gå hen
i år, vil jeg foreslå Dem at tage
til Jugoslavien.
Det er alle tiders
ferieland.
Tag først til Rijeka, der er Jugoslaviens største havneby og tillige
knudepunkt for de vigtigste bus- og
togforbindelser
til ind- og udland.
Fra Rijeka går der endvidere daglig
skibe til alle de herlige badesteder
langs
med
Adriaterhavets
kyst.
Den ordinære
båd til Dubrovnik
lægger til ved alle de små fiskerbyer, og her er utallige feriemuligheder. Man kan f. eks. gå i land
på øen Hvar, hvor man er så sikker på, at solen skinner,
at hotellerne giver 50'/0 rabat, hvis det
regner mere end tre timer om dagen.
Med natbåd
Men måske er det allermorsomst
at rejse med natbåden fra Rijeka.
Man kan leje en dækstol for få
kroner og sidde her og blunde i
den lune nat. Det er en oplevelse,
hver gang skibet lægger til ved et
af de små fiskerlejer
eller ved en

ikke

snydt

De har nået Deres

ferie-

mål, skal De straks
gå til det
stedlige
.Putnlk-Blro",
som turistkontoret
kaldes,
og få anvist et
værelse.
Det er både morsomst
og billigst
at bo hos private. Prisen for et værelse
fastsættes
af
.Putnik"
alt efter værelsets
standard og beliggenhed,
og De vil
ikke blive snydt. Jugoslaverne
er
meget gæstfrie, og Deres vært byder Dem som regel velkommen med
en kop "tyrkisk"
kaffe, der koges
i en lille kobberkande
og serveres med grums og sukker. Er morgenmaden ikke inkluderet
i værelsesprisen,
kan De få den meget
billigt på en af de mange kafeer.
Skal frokosten
også være billig,
kan man købe ind på torvet, hvor
der findes en overflod
af grøntsager, frugt og andre madvarer.
Dyrene

skal

bæres

væk

Deres værtsfolk
eller
personalet
hos .Putnik"
fortæller
Dem gerne
om egnens forskellige
seværdigheder. I den gamle by Split med det
berømte Diokletianske
kloster var
jeg f. eks. så heldig at komme til
at bo hos en familie,
der havde
en motorbåd.
Familien
inviterede
mig flere gange på dejlige sejlture
rundt mellem små øer med de mest
vidunderlige
badestrande.
Tager man små afstikkere
ind i
landet, bør man køre med de 10-

lait findes
der 16 Pf itvice-s eer-, der
indbyrdes
er forbundne
af små vandfald.

kale busser, der normalt ikke transporterer turister.
Vejene, man kører på, er ofte kun sandede hjulspor. Det er ikke ualmindeligt
at
se en flok køer eller får, der har
lagt sig til rette midt på vejen. Så
må alle passagerer
stige ud af
bussen for at få flokken væk. Den
reagerer nemlig hverken på råben,
skrigen eller tudende bilhorn. Dyrene skal bogstavelig
talt bæres
væk!
Der er mange spændende og smukke steder at besøge i Jugoslavien
- f. eks. de berømte Plitvice-søer,
der ligger på terrasser,
indbyrdes
forbundne af vandfald. Her var jeg
så heldig at bo i tre dage som
gæst hos en familie,
jeg traf i
bussen på vej til søerne, og både
mine værtsfolk
og deres naboer
kappedes om at få lov til at vise
mig rundt i den smukke egn.
Rejsepenge
Men hvad kan turen gøres for?
Selve rejsen med tog fra København til
Drina
og retur
koster
355,20 kr. Tager man liggevogn
gennem Tyskland, koster det ekstra
20 kr. hver vej. I Jugoslavien
vil
jeg tro, at man inklusive penge til
bus-, toq.
og skibsbilletter
kan
klare sig for omkring 600 kr. pro
persona i 14 dage.
Der er selvfølgelig
også sprogvanskeligheder
at tage hensyn til. Kun
i den nordlige del af Jugoslavien
kan man regne med at møde folk,
der taler tysk eller italiensk.
I den
sydlige del kniber det en del med
kendskabet til fremmede sprog. Det

skal dog bemærkes, at personalet
på turistbureauerne
som regel taler både tysk, fransk og engelsk.

SKOLE OG
ERHVERV
Philips
Skole Service
havde fint
besøg i slutningen
af marts:
40
repræsentanter
for undervisningsmyndigheder
og erhvervsliv
i Danmark mødte op på Prags Boulevard
for at høre om Philips Skole Service.
Baggrunden
for besøget
var en
konference
sidste efterår
om erhvervsbetonede
undervisn ingsm idler på Dansk Arbejdsgiverforenings
kursusejendom,
Egelund. Her fortalte John Hjarsø om Philips Skole
Service's
arbejde,
og konferencedeltagerne syntes, det lød så spændende, at de gerne ville høre mere.
I foredragssalen
indledte H. Krebs
med at fortælle om den interne undervisning af medarbejderne
i Philips-selskaberne.
Finn Henningsen
talte
derefter
om programmeret
undervisning
og demonstrerede
bI.
a. en helt ny undervisningsmaskine. Endelig fortalte John Hjarsø om
Philips Skole Service og gav eksempler på de undervisningsmidler,
der herfra stilles til rådighed for
undervisningen
i elektronik
og fysik - bI. a. lærerhæfter
i elektronik
og lys, film og filmbånd,
demonstrationsmodeller,
vægtavler
samt
den elektroniske
lærertræner.
Ved den efterfølgende
servering
i
repræsentationslokalerne
fik de tre

Finn Hennigsen
(th.) demonstrerer
den
helt nye undervisningsmaskine
for undervisningsdirektør
Hans Jensen,
direktoratet
for Folkeskolen
og Seminarierne,
og overlærer
fru L. Helveg Pe-

tersen.

foredragsholdere
travlt med at besvare spørgsmål fra de interesserede gæster.
Direktør
V. Vilner,
Kontorog Handelsfagenes
Arbejdsgiverforening,
takkede ti I sidst
for det-,!ærerige
besøg. - Det var
imponerende
at se, hvor stort et
arbejde man i Philips Skole Service gør for at fremme samarbejdet mellem skole og erhverv.

BLANDT
DE MANGE drenge
og piger,
der i tiden fra den 1. december
sidste år til den 28. februar
i år besvarede
og indsendte
et spørgeskema,
som
fulgte
med
Philips'
byggesæt,

blev

der

trukket

lod om en transpor-

tabel radiomodtager.
Den heldige
vinder blev Henrik
Stig Møller,
Kulsviervænget
i Lyngby
[th.}, som bagefter
af A. Barre
fra
Philips
Radio
fik
overrakt
en .Por tale t Family"
til en
værdi af ca. 600 kr.

GRØNTSAGS-SNITTER;
EI-apparatafdelingen
lancerer
nu en qr an ts aqs'.
snitter
til at montere på den nye håndmixer,
type HM 3065. Med denne snitter er det muligt
at skære grøntsager
som f. eks. løg i skiver eller små stykker i løbet af få sekunder.
Snitteren
er meget
nem at arbejde
med:
Den
grøntsag
eller
frugt,
der skal skæres
i stykker,
lægges ned i en kande, hvorefter
snitteren
presses
nedcver,
og
mixeren
stilles
til at køre med den
højeste hastighed.
I forretningerne
koster den nye grøntsags-snitter
36 kr.,
mens prisen
for den tilhørende
kande
er 10 kr.

SPORTEN
FODBOLD:
FIN DEBUT I MESTER RÆKKEN
1.-holdet lagde ud med to
overbevisende sejre
Naturligvis
var spillerne
på Philips' l.-hold
i fodbold lidt beklemte ved situationen,
da de i begyndelsen af april for første gang
i flere år skulle starte i KFIU's
mesterrække.
Men al nervøsitet viste sig at være ganske ubegrundet, for holdet fik den finest tænkelige debut: I begge sine ta første kampe vandt holdet overlegent
med 6-0!
Mest imponerende
var sejren over
B&W, der i efteråret
endte på 2.pladsen i Mesterrækken.
B&W'erne
kunne slet ikke følge med i det
hårde tempo, Philips-spillerne
lagde ud med straks fra starten. Der
var da heller ikke gået mange minulter af første halvleg, før bolden
havnede
i B&W's
net. Det var
Knud Jensen, der var mester for
denne bedrift, og han gentog den
endnu to gange, før halvlegen var
spillet til ende. Hermed var B&Wholdets
modstandsevne
brudt,
og
John
Jørgensen,
Sten
Orneborg
og Erling Kjær havde forholdsvis
let ved at score hver et mål i anden halvleg. I den næste kamp mod
0KB, der også var stærkt spillende
i sidste
sæson,
gentog
Philipsholdet succes'en. John Jørgensen,
Sten Orneborg
og Knud Jensen
kom igen på scorerlisten
- denne
gang med to mål hver.
l.-holdets
fine
debut
i Mesterrækken skyldes uden tvivl, at holdets spillere vinteren igennem har
gjort et stort arbejde for at holde
konditionen
ved lige. En gang om
ugen har de med fodboldafdelingens energiske
formand,
Preben
Laudrup, i spidsen dyrket gymnastik og boldspi I på Skolen
ved
Sundet.
HANDBOLD-PIGERNE
VANDT
IKKE LANDSMESTERSKABET
Det kneb for Philips' ellers så dygtige håndbold-piger
at finde frem
til deres normale, effektive spil ved
D.D.S.G. & I.s landsmesterskabsstævne i Ollerup den 2. og 3. april.

Så det lykkedes
dem ikke at få
mesterskabet
med
hjem
denne
gang. I første kamp mod Holbæk
Vest gik det helt galt: Til trods
for at Holbæk-klubben
ikke var
særlig stærkt spillende
vandt den
med 7-4. Så gik det straks bedre
i næste kamp mod Møgeltønder,
der blev slået med 10-8. Men i
kampen mod Holte kunne Phi lips
ikke klare sig. Holte-holdet
spillede i et forrygende tempo, og alle
dets spillere
er fine skytter. Selv
om kampen endte med en sejr på
15-7 til Holte, var den trods alt
velspillet
og spændende med mange gode præstationer
på begge sider. I finalen vandt Holte bagefter
over Gammel Roskilde.
ANDERS EGHOLM BLEV
ARETS SKVTIEMESTER
Begynder

var bedst

179 points. Det var en meget stor
præstation.
Thorki Id
Jørgensen,
der blev nr. 2, havde ganske vist
også 179 points, men da Kim Berger havde skudt flest 10'ere, blev
han vinderen.
'L
TENNIS-SÆSONEN
STARTER 1. MAJ
1. maj starter tennis-spillerne
sæsonen, og allerede den 4. lægges
der ud med en turnering på banerne i Kløvermarkens
tennisklub.
I
lighed med tidligere
år vil medlemmerne
kunne få gratis tennisinstruktion
af unionsmesteren
Sv.
Blankholm.
Medarbejdere,
der har
lyst til at spille tennis, kan henvende sig til afdelingens
formand,
A. Fuglhalt, på lokal 248.
Bridgeturneringen
DE GENVANDT

i A-rækken

Efter den store triumf, Anders Egholm fejrede
ved KFIU's unionsmesterskab
i år, hvor han blev
næstbedste
skytte,
var det nemt
at forudsige, at han også ville vinde Philips-skytternes
klubmesterskab på 15 m distancen.
lait opnåede han 194 points, mens formanden for skytteafdelingen,
Kurt
Haagensen,
blev nr. 2 med 185
points.
Den store
overraskelse
tegnede
Kim Berger sig imidlertid
for. Til
trods for at han først begyndte at
deltage i konkurrenceskydning
kort
efter
årsskiftet,
blev han nr. 1
blandt skytterne
i A-rækken
med

Birte Nybjerg
og Sv. Høj. der i
femte runde af makkerpar-turneringen
om
Philips-mesterskabet
i
bridge
måtte afstå 1.-pladsen
til
Ernst Pedersen
og K. Leth Rasmussen, generobrede
deres førerstilling
den næste spilleaften.
De
har siden forsvaret
den med næb
og klør, og efter 8. runde ligger
de stadig
i spidsen
med 1018
points. Ernst Pedersen og K. Leth
Rasmussen må derfor fortsat nøjes
med en 2.-plads med 994 points,
mens B. Henriksen og B. Matlhissen ligger
som nr. 3 med 907
points.
I turneringen
for gæster, der ikke
kan deltage
i mesterskabs-turneringen, ligger fruerne I. Nyberg og
K. Toft endnu i spidsen med 721
points, mens fruerne E. Henriksen
og Leth Rasmussen har besat 2.pladsen med 716 points.
Teoretisk

Anders

Egholm

(th.)

fik

overrakt

to

præmier
af
formanden
for
KFIU's
skytteafdeling,
Flemming
Jørgensen,
ved afdelingens
forårsmøde
den 30.
marts:
Først
en smuk
tinvase,
der
udgjorde
2.-præmien
ved
unionsmesterskabet
i februar,
og dernæst
denne sølvlysestage,
der var l.-præmien
ved unionens
handicapskydning
sidste

efterår.

:
FØRINGEN

sejrschance

I KFIU's holdturnering
har Philips
endnu en teoretisk
chance for at
vinde. AUB ligger fortsai som nr. 1
med 22 points, men Philips kommer lige efter med 20 points. For
at vinde turneringen
skal Philips i
de to næste omgange
både slå
AUB og ••Superfos"
med 4-0. Og
det er jo nok lidt problematisk,
om
dette kan lade sig gøre.
I KFIU's makkerpar-turnering,
der
nu er afsluttet,
placerede
Ernst
Pedersen
og K. Leth Rasmussen

sig som nr. 9 i Mesterrækken
med
483 points.
B. Henriksen
og B.
Matthissen
blev nr. 11 i A-rækken
med 446 points, og i B-rækken placerede K. Elm og Sv. Høj sig som
nr. 3 med 515 points,
mens B.
Frandsen og Birte Nybjerg
endte
som nr. 6 med 508 points. I Crækken kom Grethe Rummelhall
og
Sv. Rasmussen ind som nr. 5 med
473 points, og G. Talstrup og Poul
Hansen blev nr. 11 med 456 points.
Returmatch
Torsdag den 21. april spilles returmatch
mod
Islev
Bridgeklub
Islev Selskabslokaler.
HVEM BLIVER

SKAKMESTER?

Kampen ventes igen i år at komme
til at stå mellem Max Andreasen
og E. Brun Rasmussen
For fjerde år i træk ventes kampen
om Philipsmesterskabet
i skak at
komme til at stå mellem Max Andreasen
og E. Brun Rasmussen.
Da turneringen
blev spillet for første gang i 1963, gik Brun Rasmussen af med sejren. Aret efter tog
Max Andreasen
revanche,
men i
1965 genvandt
Brun
Rasmussen
sin titel. Efter 6. runde i dette års
turnering ligger de to spillere lige:
Begge har opnået
6 points
for
samme antal kampe. Turneringen
strækker
sig ialt over ti runder,
men ingen af deltagerne
tror et
øjeblik på, at de to rivaler vil lide
nederlag i deres tre næste kampe.
Det tages derimod for givet, at de
vil komme til at møde hinanden i
finalen (den 2. maj).
K. Tølbøll Sørensen har ligeledes
spillet seks kampe, men har tabt
en og ligger derfor på 3.-pladsen
med 5 points. Kurt Olsen er blevet
den store overraskelse
i denne turnering.
Han
har
spillet
meget
stærkt og koncentreret,
hvilket indtil nu har skallet ham en 4.-plads
med ialt 4 points. Det er et point
mere end Jacob Strandby har kunnet samle sammen. Strandby, der
nu ligger på en 5.-plads,
har ry
for at være en særdeles habil spiller, hvilket bI. a. ses af, at han
i udtagelsesturneringen
til Skandinavisk Sportsstævne
i Stockholm
i 1963 blev nr. 3. Men i denne turnering har heldet altså ikke været
med ham.

PHILIPS

TRYK

