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INTERNATIONAL

GOLFTURNERING

Hvert år deltager
en lang række
medarbejdere
i Philips-selskaber
verden over i golfturneringen
om
Anthony Guåpin
Challenge Cup. I år
spilles
turneringen
i week-end'en
den 10. og 11. september, og i lighed med tidligere
år vil den forme sig som en handicap-turnering.
Alle
Philips-medarbejdere
med
officielt
handicap og amatørstatus
kan deltage. Turneringens
deltagere spiller på bane efter eget valg.
Medarbejdere
i Danmark, der har
lyst til at være med, bedes snarest henvende
sig til Personalekontoret, Prags Boulevard 80.

INDUSTRIGÅRDENS
KANTINE HAR FÅET
ANSIGTSLØFTN I NG
Direktør
venstre

S. A. Windelin
skimtes

byder

afdelingschef

velkommen
T.

til de nye lærlinge.

I baggrunden

til

Burkai.

VI HOLDER DEM
IKKE I HANDEN
- Det er måske en skuffelse
for
nogle af Dem, at De nu skal på
skolebænken
igen, sagde direktør
S. A. Windelin
i sin velkomsttale
til de nye tekniske lærlinge og kontorelever
ved slutningen
af introduktionskurset
den 5. august i foredragssalen.
- Flere af Dem er
. velsagtens
lidt skoletrætte.
Men
heller ikke i erhvervslivet
undgår
man at gå på skole, når man vil
uddanne sig.
- I det daglige arbejde er der dog
ingen, der vil holde Dem i hånden,
fortsatte
direktør Windelin.
- Det
er op til Dem selv hele tiden at
vise initiativ.
Men selvfølgelig
vil
Deres læremester bestræbe sig på,
at De får lært noget, og at De kommer ind i en god udvikling!
De
menneskelige
egenskaber
spiller
en stor rolle i erhvervslivet.
Det er
vigtigt, at man er flittig, interesse-

ret og loyal, og at man har evnen
til at samarbejde
med andre.
Direktør Windelin
sluttede med at
ønske lærlingene
et godt udbytte
af deres læretid,
og på direktionens vegne at byde dem velkommen til Philips.

Sådan
så der ud i kantinen
en uges
tid før åbningen.
I forgrunden
snedkermester
K. Seidelin.

I juni og juli har kantinen på lndustrigården
og det store køkken på
2. sal fået en omfattende
ansigtsløftning.
Det store rum har genlydt af hammerslag
og håndværkerfløjt,
og tilfældigt
forbipasserende har midt i alt dette måske
haft vanskeligt
ved at forestille
sig, at det nogen sinde skulle blive til en kantine
igen. Men det
er det altså blevet. Den 8. august
stod kantinen klar til at modtage
de mange medarbejdere
på lndustrigården.

Hvad er der sket?
Snedkerne har brugt adskillige
kubikmeter
teak- og fyrretræ
til at
opbygge
ekspeditionslugens
nye
facade samt 1/z ton aluminiumog
jern-plader
til forsænkning at loftet
i den nye ekspeditionsgang.
Malerne har fordelt
ca. 250 kg maling over lofter og vægge, dg i køkkenet, hvor der er indrettet et stort
kølerum og installeret
en dybfryser
samt en fuldautomatisk
opvaskemaskine, har murerne opsat 4.690
fliser,
lagt mørtel
mellem
1.600
mursten og klistret 80 stk. 20 cm
isoleringsplader
op.
Elektrikerne
har installeret
21 nye belysnings(fortsættes side 2)

sultater.
Fruerne
Hansa
Krarup,
Karen Andersen, Gerda Larsen og
Inger Fristrup
samt d'herrer
Ole
Kolding og H. Kronstrøm mente, at
kantinen var blevet pæn, men at
farverne - grå og hvide - virkede
lidt kolde. De tilføjede,
at det sikkert ville hjælpe lidt på hyggefølelsen, når der kom billeder pA væggene. Poul Pedersen, B. Vilbrad og
H. Bertelsen syntes godt om kantinen i dens nye form. Sidstnævnte
fremhævede,
at kantinen
virkede
mere tidssvarende.
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H. Krebs, Sv. Loft,
og Vagn Nyberg.
nummer

udkommer
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INDUSTRIGARDENS
(fortsat fra side l)

Erik

Hornsleth

overrakte
i

en

vin fra medlemmerne

kurv

med

PPR.

TAK
"Philiskopet"
bedes
viderebringe
min varmeste
tak for al den opmærksomhed
og venlighed,
der
blev mig til del på min jubilæumsdag.
John lindhardt

KANTINE

armaturer i kantinens loft, og gulvbelæggerne
har lagt ca. 300 m'
linoleum på gulvet.
Hvad synes De om den?
Men
hvad
var
medarbejdernes
umiddelbare
indtryk
af den nyistandsatte
kantine?
På åbningsdagen foretog redaktionen
en rundspørge, der gav lidt afvigende
reJohn
Lindhardt
tog straks
sin jubi:
læumsgave, et guldarmbåndsur,
i brug.

JOHN

Blandt
de første
ekspeditionsluge
Bøg, Åse Nielsen

Farverne
mente
Karen

kunder
ved den nye
var (fra højre)
Henry
og Alex Nielsen.

i kantinen
(fra venstre)
Andersen.

er lidt for kolde,
Hansa

Krarup

og

lINDHARDTS

JUBILÆUM

- Du har altid været hyggelig at
arbejde sammen med, sagde Allan
Frederiksen
i sin tale til 25 års
jubilaren,
repræsentant
John lindhardt,
ved
receptionen
den
1.
august. Og han fortsatte:
- Det
kan til tider være en stor opgave
at samle ind til en kollegas jubilæum. Men ikke i dette tilfælde.
Når medarbejderne
hørte, at det
var "lille
John", der samledes ind
til, svarede de alle: "Selvfølgelig
skal jeg være med!"
Derpå overrakte Allan Frederiksen
jubilaren
et smukt guldarmbåndsur. - Det var vel nok en dejlig gave, takkede lindhardt.
- Mit gamle ur duer nemlig ikke mere. Den
konstituerede
formand i PPR, Erik
Hornsleth, kom derefter med sherry,
portvin
og madeira
fra sin forening, idet han beklagede, at man
kun sjældent
så lindhardt.
Men
det skyldtes
naturligvis,
at lindhardt havde sit virke og sin bopæl
i Jylland.

I STORT
dens
juni

j

TAL flokkedes

Industrigår-

medarbejdere
den sidste
repræsentationslokalerne

sal for at tage

afsked

dag i
på 1.

med frk. Helga

Dam. Efter 17 års virke som økonoma
i marketenderiet
på
Industri gArden
trak hun sig tilbage
for at nyde sit
otium. Blandt de fremmødte
var under-

direktør A. Echart (th), der overrakte
et smukt guldarmbånd
(som frk. Dam
straks
komfur

tog på højre arm)
fra taknemmelige

re på Industrigården.

samt et gasmedarbejde-

PAP's

formand,

B. Klemvig,
samt
PPL-formanden
B.
Matthissen
(tv) overrakte
i fællesskab
en perlemorsbesat
kikkert
fra foreningerne med tak ti I frk. Dam for hendes
store
hjælpsomhed
ved foreningernes
arrangementer
i marketenderiet.

TAK
Jeg er ganske overvældet
af de
mange venlige hilsener og smukke
gaver, jeg modtog på min sidste
dag hos Philips.
Hjertelig
tak til
alle, der bidrog til at gøre denne
dag så stemningsfuld
og festlig for
mig.
Helga Dam

Overværkfører

K. E. Olsen

(yderst

til venstre)

kere - fra venstre:
Ole Lund Frederiksen,
og Christian
Thomsen
Rasmussen.

UFAGLÆRTE

BUVER

Det var fire glade medarbejdere
i
Repax, der den 4. juli som de sidste af ialt elleve ufaglærte arbejdere siden 1962, af overværkfører
K. E. Olsen modtog deres svendebreve som radiomekanikere.
Lige
som deres forgængere
har de fire
gennem 6';' år været beskæftiget
med fagligt arbejde, hvilket er en
betingelse for at kunne indstille sig

lykønsker
Peter

Møller

de nybagte
Hansen,

radiomekaniGert

Pedersen

RADIOMEKANIKERE

ARNE R. MIKKELSENS JUBILÆUM
Da underdirektør
C. Hermann havde budt velkommen
til 25 års jubilaren,
værkfører
Arne R. Mikkelsen,
ved receptionen
den 12.
august,
overrakte
E. Lassen
de
mange gaver fra medarbejderne:
Et filmlærred,
et bord til fremviserapparat,
en elektronisk
blitz
og
blomster.
Birgit Poulsen og Klara
Aahøj kom hver med en drømmeseng fra kollegerne
i afdelingerne
MK og MV, mens værkstedsfunktionærernes
formand,
V. Falck,
forærede
en kgl. porcelænsfigur.
E. Hornsleth,
der overrakte
sherry, portvin
og madeira
fra PPR,
udbragte derefter et trefoldigt
leve
for den populære jubilar.

til svendeprøven.
Fritid har de ikke
haft meget af i de forløbne
år.
Hele den teoretiske
del af uddannelsen har de måttet tilegne sig på
interne
aftenkurser,
arrangeret
i
samarbejde
med
Arbejdsteknisk
Skole. Men den energiske
indsats
er rigeligt blevet belønnet, var de
fire enige om, da de stod med deres svendebreve i hånden.

BENT R. HOLMS JUBILÆUM
Underdirektør
C. Hermann bød velkommen til receptionen
den 29.
juli for 25 års jubilaren,
afdelingschef Bent R. Holm, hvorefter
han
overrakte gaverne fra medarbejderne: En tegnebog, der skulle afløse
den, Bent R. Holm modto'g på sin
tiårs jubilæumsdag,
og som godt
kunne trænge til at blive skiftet ud,
fem elektriske
radiatorer
nydeligt
pyntet med små buketter, en frugtkurv med tre flasker vin samt et
"Parker
61 "-sæt bestående af en
Værkstedsfunktionærernes
formand, V.
Fålck, overrækker
en figur fra den kgl.
Porcelainsfabri
k.

C. Hermann (th) udbringer
et leve for
25 års jubilaren
Bent R. Holm.

kuglepen og en skrueblyant.
Næste
gratulant
var Erik Hornsleth
fra
PPR, der kom med lykønskninger
og fire flasker rødvin fra sine medlemmer, dernæst værkstedsfunktionærernes formand,
V. Falck, som
ønskede tillykke
med en figur fra
den kg!. Porcelainsfabrik,
og endelig
kassereren
i Fællesklubben,
Børge Mikkelsen,
der sagde det
med en smuk sammenplantning.

Fra

kollegerne

MV

overrakte

Aahøj

(nr.

drømmeseng
som straks

i afdelingerne
Birgit

Poulsen

1 og 3 fra højre)

MK og
og Klara

hver

en

til Arne
R. Mikkelsen,
prøvede den ene. Han så

ud til at befinde

sig godt i den.

TAK
En hjertelig
tak til alle, der var
med til at hylde mig og give mig
de mange flotte gaver på min jubilæumsdag.
Det var fuldstændig
overvældende.
Bent R. Holm

BAR SIKKERHEDSSKO
OG UNDGIK LÆSION

tistisk undersøgelse
med et meget
nedslående resultat:
Af de ialt 12
værktøjsmagere,
der alle
burde
bære sikkerhedssko,
var der kun
50 'lo, der gjorde det. Og blandt
dem, der ikke gik med sikkerhedssko,
kunne
man tælle
afdeling
MVV's
sikkerhedsrepræsentant.
Han gik med sandaler!
Da han,
mens undersøgelsen
stod på, opdaqe de, hvad den gik ud på, skyndte han sig at tage sine sikkerhedstræsko på. Så han havde dem alt-

B&W med 8-2 og derefter NDS og
arvefjenden. SAS med henholdsvis
6-3 og 6-4. I KFIU's vinterturnering, der nu starter, skal de sammen med de fem bedste
hold
fra
Mesterrækken
heriblandt
SAS - spille i den nydannede divisions-serie.
Bliver de ved med at
spille, som de hidtil har gjort, er
der næppe tvivl om, at de i løbet
af foråret
nok også skal løbe af
med sejren i denne række.

så!

LEDIGE

SPORTEN
Det var en stålklods
på denne størrelse, Theis
Nielsen
tabte ned over sin
fod. Men han bar sikkerhedssko,
så
der skete ikke noget.
Kun med skoen.
Den blev ødelagt.

Theis Nielsen,
der er værktøjsmager i afdeling MVV i Jenagade,
er blevet optaget
som æresmedlem af 1000-Ben Klubben, der er
oprettet
af Arbejderbeskyttelsesfondet og har til formål at agitere
for brugen af sikkerhedsfodtøj
på
arbejdspladsen.
Grunden hertil er,
at Theis Nielsen ved at bære sikkerhedsfodtøj
i midten
af april
undgik at lædere sin højre fod. Sit
æresmedlemsdiplom
fik han i slutningen af juli overrakt af H. Krebs
og G. Dyrstad.
Ulykken
havde
følgende
forløb:
Theis Nielsen var ved at spænde
en værktøjsdel
af stål fast i en
skruestik.
Pludselig faldt værktøj sdelen, der vejede 12,4 kg, ned fra
en meters højde og ramte Theis
Nielsens
højre fod. Men da han
havde sikkerhedssko
på, slap han
uskadt fra hæridelsen.
Skoen blev
dog ødelagt, idet læderet blev skåret over.
Nedslående
statistik
Nu skulle man umiddelbart
have
troet, at historien
med den gode
morale
havde medført,
at Theis
Nielsens
kolleger
i værktøjsafdelingen siden alle havde taget sikkerhedsskoene
i brug. Man ak nej.
Philiskopets
altid vågne medarbejder foretog på stedet en lille sta-

FODBOLDAFDELINGEN
MANGLER SPILLERE
Fodboldafdelingens
1.-hold står i
en meget vanskelig
situation
ved
indgangen
til efterårets
turnering
blandt klubberne
i Mesterrækken.
I løbet af forårs- og sommermånederne har holdet mistet fem af sine spillere. De resterende seks af
de eleve spillere har dog ikke tabt
modet. De håber blot, at nogle
fodboldinteresserede
• medarbejdere
hurtigst muligt vil melde sig ind i
afdelingen,
så holdet
kan blive
fuldtalligt
igen. Indmeldelse
modtages af Preben Laudrup, der med
længsel venter på at blive ringet
op på lokal 355.
MOTIONSGYMNASTIK
FOR DAMER
Damernes
gymnastikforening
starter nu på sin fjerde sæson. Under
ledelse
af fysioterapeut
Annette
Prætorius
gøres der rnotionsqyrnnastik
hver tirsdag
kl. 17-18
i
Sundparkens skole i Wittenberggade. Annette Prætorius vil også undervise i løfteteknik.
Interesserede
kvindelige
medarbejdere
kan henvende sig til Helen Jessen på lokal 226.
PHILIPS' HANDBOLD-PIGER
VANDT SOMMERTURNERINGEN
Der er åbenbart
intet hån'dboldhold, der i øjeblikket er i stand til
at yde de dygtige Philips-piger
virkelig modstand. I foråret gik de ud
af KFIU's turnering blandt klubberne i Mesterrækken
som vindere;
og i sommerens store turnering har
de fejret triumfer
endnu en gang.
De gik ubesejret gennem hele turneringen, som de vandt overlegent.
Først slog de AUB med 7-0, så

BADMINTONBANER

Badminton-afdelingens
formand,
Hugo Bentzen, meddeler,
at man
nu råder over ledige badmintonbaner i Markmandsgade.
Medarbejdere - både dem der tidligere
har
spillet badminton, og dem der tørst
skal til at lære det - kan melde
sig til Bentzen på lokal 671.
90 PAR SPILLER
SOMMER-BRIDGE
Philips' sommer-bridgeturnering
der
i år spilles for tredie gang i kantlnen i Jenagade, er blevet en stor
succes. Da turneringen
blev spillet
for første gang i 1964 meldte 72
bridge-spillere
sig, og året efter
steg antallet til det dobbelte. I år
deltager ikke færre end 180 bridgespillere fra 27 firmaklubber
inden
for KFIU - heraf 34 spillere
fra
Philips.
Grunden
til turneringens
store succes er - ifølge spillernes
eget udsagn - at den spilles i så
hyggelige
omgivelser.
Philips'
bridgeafdeling
har udsat en vandrepokal, der vindes af det firmahold, bestående af mindst tre par,
som sammenlagt opnår det højeste
antal points. I denne turnering fører BB med 2278 points, mens Philips er nr. 2 med 2197 points. Der
er næppe noget hold, der kan nå at
komme op i nærheden af SB-holdet, som formentlig
får vandrepokalen til eje, idet holdet også
har vundet de foregående to år. I
parturneringen
fører E. Boman og
A. Petersen fra SAS, der har 794
points, nr. 2 er E.· Baungaard og
F. Andersen
fra ØKB med 793
points, og A. Nyborg-T.
Toustrup
fra BB ligger på 3.-pladsen
med
791 points. Bedste Philips-par
er
fru Grønvold og B. Matthissen med
715 points,
hvilket
har placeret
parret på en 12. plads. Vinderne
kåres i slutningen
af august.
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