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Fabrikant
Søren
Dr .. fru Susanne

9.FEBRUA R 1967

12. ÅRGANG

Madsen omgivet af N.G.I.-bestyrelsesmedlemmer
- fra venstre:
Madsen, direktør S. A. Windelin og direktør N. B. Sommerfeldt.

HJERTELIG AFSKEDSHYLDEST
Til DANSK INDUSTRIPIONER
Fabrikant Søren Madsen har nået
sit livsmål : At fremstille gode og
billige glødelamper i Danmark, fastslog direktør S. A. Windelin ved
sammenkomsten på Nordisk Glødelampe Industri A/S
Varm og uforbeholden
anerkendelse strømmede fabrikant Søren Madsen i møde, da hans tilbagetræden
som daglig leder af Nordisk Glødelampe Industri A/S den 4. januar
markeredes
ved en sammenkomst
i virksomhedens
kantine med bestyrelsen,
som han stadig er formand for, og medarbejderne,
hvis
samlende midtpunkt han har været
i en årrække.
- Det er noget skelsættende,
der
sker i dag, sagde direktør
S. A.
Windelin
i sin hjertelige
afsked s-

tale. - Den gamle kæmpe indenfor
dansk glødelampeindustri
trækker
sig ud af N.G.I.'s daglige ledelse
efter mere end 40 års indsats som
dansk industripionår.
- Fabrikant Søren Madsen, De har
gjort det til målet for Deres livsgerning at fremstille
gode og billige glødelamper
i Danmark, fortsatte direktør Windelin.
- Og det
mål har De jo nået! Den store og
moderne fabrik her i Herlev, hvor
der fremstilles
glødelamper
af fornem kvalitet til dækning af næsten
hele det danske forbrug af normallamper,
er blevet til gennem et
partnerskab
mellem Dem og Philips. Men enhver ved, at det først
og fremmest er Deres fortjeneste,
at den blev etableret - og etable(fortsættes side 2)

TRÆNINGEN
BEGYNDT Til
NORDISK
SPORTSSTÆVNE
Det
nordiske
sportsstævne
for
Philips-idrætsfolk
finder i år sted
i Helsingfors
i dagene 26.-28. maj.
Træningen forud for udtagelsen af
det danske hold til stævnet er allerede ved at komme i gang.
Idrætsforeningens
formand, V. Nyberg, oplyser,
at der til stævnet
kan sendes ialt 20 deltagere, nemlig et fodboldhold,
en gruppe atletikfolk
samt en bowlinggruppe
på
fire medlemmer.
Fodboldafdelingen
har allerede startet sine træninqs,
aftener, der finder sted hver onsdag og torsdag fra arbejdstids
ophør under ledelse af afdelingslederen Preben Laud rup, mens atletikfolkene først indleder deres træningsprogram
i løbet af februar.
- Vi skal også have gang i en
bowlinqturnerinq,
hvis vi skal opnå den rette kamptræning,
siger E.
V. Nielsen ("Maneo-Nielsen"),
lokal 653, som man kan henvende
sig til inden fredag den 17. februar, hvis man er interesseret
i at
deltage i en sådan turnering.

OM BETON FREM STILLING
KORT,
Philips'

VIA HUL·

fortæller
ingeniør
J. Britze,
Industriservice,
ingeniør
B.

Jochumsen,
Holstebro (I midten) og
overmontør
Chr. Eriksen, Alborg, der
var blandt de 50 deltagere i et Iynkur.
sus for elektroinstallatører
i servicering af elektronisk
veje. og doserings-

udstyr på Industrigården
20. januar.

i dagene

19.-

k

Tak for forståelse og velvilje
Selv takkede fabrikant Søren Madsen bevæget for de mange pæne
ord, der var blevet sagt til ham, og
for gaverne, han havde fået. Fremfor alt ville han dog benytte denne
lejlighed
til at sige tak for den
forståelse og velvilje, bestyrelse og
medarbejdere
havde vist hans planer og bestræbelser,
og for den
store bistand, som også Eindhoven
havde ydet, ikke mindst på det tek-
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- Der er vel sat en glødelampe
spørger fabrikant
Søren Madsen,
det

kan

hansen

HJERTELIG AFSKEDSHYlDEST ...
(fortsat fra side 1)

ret på det rigtige
tidspunkt.
Enhver, som har indsigt i de ting, ved
også, at prisen på glødelamper
i
Danmark
er mellem de laveste i
Europa, måske den laveste. I sandhed et flot resultat!
Direktør Windelin sluttede sin hyldest med at bede om fabrikant
Søren Madsens tilladelse
til, at en
god dansk kunstner malede et billede af ham til ophængning på fabriken.
Ud fra et bekendtskab,
der daterede sig helt tilbage til 1927 og
efterhånden
havde udviklet
sig til
et virkelig venskab, udtrykte direktør N. B. Sommerfeldt
sin dybeste
respekt for fabrikant
Søren Madsens indsats indenfor dansk glødelampeindustri.
- Selvom
vi ofte
har kunnet være uenige om detailler, er vi altid nået til positive resultater
gennem vort mangeårige,
gode samarbejde,
sagde direktør
Sommerfeldt.
Et eksempel for andre
virksomheder
Fællestillidsmand
Verner Johansen
tolkede medarbejdernes
glæde over
den store moderne
fabrik,
hvor
der var gode arbejdsforhold
og et
samarbejde,
som kunne være et
eksempel for andre virksomheder.
Det måtte først og fremmest
tilskrives fabrikant Søren Madsen, at
N.G.1. havde så gode relationer
til
de faglige organisationer.
Som en
gave fra persona let overrakte Verner Johansen
den afgående
chef
en smuk lampe i Saxbo stentøj.
Tillidskvinde,
fru Tove Broberg, gav

fællestillidsmand

Verner

i,

og
Jo-

bekræfte.

en varm, personlig
skildring
af fabrikant Søren Madsen som det faste holdepunkt
i medarbejdernes
tilværelse.
Sådan havde det været
lige fra den første beskedne
begyndelse, da lokalerne ganske vist
var trange, men der altid var hjer-

- Jeg kunne ikke få en bedre efterfølger end Dem, siger
fabrikant
Søren
Madsen
til direktør
H. G. Busck.

niske område
i forbindelse
med
byggeriets start. I den teknisk velindrettede
og smukke, nye fabrik
havde han haft et storartet
samarbejde med Busck og Ths. Hansen.
- Det har ikke altid været gnidningsløst,
sagde han med et smil.
- Men netop ved gnidning kommer
det ædle metal frem! ... Naturligvis er det med vemod, jeg tager
afsked med det direkte arbejde for
fabrikens
trivsel.
Men jeg ved, at
jeg ikke kunne 'få nogen bedre efterfølger
end direktør
Busck. Han
- Tak for de pæne ord, siger
fabrikant
Søren
Madsen
til
tillidskvinde
fru

Tove Broberg.
terum. Det ville være svært at affinde sig med, at man ikke længere skulle se Søren Madsen hver
dag.
Fabrikant
Søren Madsens efterfølger som virksomhedens
daglige leder, direktør H. G. Busck, lakkede
for det gode samarbejde,
de havde
haft under indkøringen
af den nye
fabrik i Herlev. Han overrakte sin
forgænger et billede af fabriken og
sagde: - Den vil komme til at stå
som et varigt minde om den danske glødelampepioner
Søren Madsen.

-

Fortsat

godt

samarbejde!

vil være sine mange medarbejdere
en human chef. Og hans tekniske
kvalifikationer
siger jeg god for.
Den store lykønskningsbuket,
fabrikant
Søren
Madsen
forærede
~irektør Busck, blev straks suppleret med en vinkurv,
som fællestillidsmand
Verner Johansen overrakte, idet han bød den nye direktør velkommen
og udtrykte
håbet
om, at den gode ånd, der hidtil
havde hersket på fabriken, fortsat
måtte præge samarbejdet.

DANMARK CENTRUM FOR
TV- MÅLEINSTRUMENTER
Indenfor
Philips-koncernen
er
Danmark blevet centrum for udvikling og produktion
af TV-måleinstrumenter,
oplyste ingeniør B. J.
Ammundsen
ved åbningen af Philips industriafdelings
udstilling
af
elektronisk
måleudstyr
tirsdag den
17. januar på Industrigården.
Senere blev udstillingen
vist i Ålborg,
Århus, Sønderborg,
Odense samt
på Risø og Danmarks tekniske Højskole.

B. Matthissen
(i midten)
omkranset
af A. Jans
Mogens Carlsen og B. Klemvig (til højre).

Bendix Matthissen,
der også har
været særdeles aktiv i kollegiale
anliggender,
var ved sin fratræden bI. a. PPL-formand
og funktionærforeningernes
talsmand
samrådsmøderne.
Som konstitueret

Udviklingschefen
hos Philips
i Stoc kholm, civilingeniør .. L-E.
Orrewall
der
i forbindelse
med udstillingen
holdt tre foredrag
- i samtale
med
ingeniør
B. J. Ammundsen
(tv) ved
det nyudviklede
sampling-oscilloskop.

25 ARS JUBILÆUM
Tirsdag den 14. februar har møbelsnedker Ejner Olsen, Philips Radio
A/S - Fjernsynsfabriken,
Landlystvej 42, Hvidovre, 25 års jubilæum.
Jubilaren
fejres ved en reception
på Landlystvej
på jubilæumsdagen
mellem kl. 11 og 12.

formand

for PPL

NY BRIDGE-LEDER
Philips'
Bridge-afdeling
fik på generalforsamlingen
onsdag den 18.
januar ny leder. B. Matthissen
afløstes på posten af fru G. Hurnmelhoff, mens Finn Gall nyvalgtes
som stedfortræder
og Poul Mølgaard Hansen blev medlem af spilleudvalget.
Den nye bestyrelse kom hurtigt på
arbejde, idet man i aftes startede
kampen om Philips-mesterskabet
i
bridge, der løber som parturnering
over 10 aftener. Inden generalforsamlingen deltog bridge·afdelingen
i en KFIU-dyst,
hvor man slog
MIF's 1. hold så sikkert som 8-0.
Ifølge en opgørelse, foretaget sidst
i januar, befandt Philips-parret
B.
Frandsen og S. Blankholm
sig på
andenpladsen
i KFIU's
parturne-

Hornsleth

(til

venstre)

og

o

B. MATTHISSEN
Efter næsten 37 års flittigt
virke
som Philips-mand
skulle disponent
Bendix
Matthissen
egentlig
være
overgået i pensionisternes
rækker
den 1. november i år. Men ledelsen
har imødekommet
hans ønske om
at blive frigjort
allerede
med udgangen af januar måned, så han
kunne overtage en netop ledigbleven stilling
i firmaet
Saxi-Døren
A/S den 1. februar.

og Erik

FRATRADT

fungerer
E. Nissen,
Neon, indtil
den kommende
generalforsamling.
TAK FOR GODT
SAMARBEJDE!
- Tak for godt samarbejde og udmærket lederskab i de forløbne fem
år, sagde formanden
for PAP, B.
Klemvig, i sin tale ved mødet i Fællesrådet for personaleforeningerne
i Philips-selskaberne
mandag den
23. januar,
hvor man tog afsked
med
Fællesrådets
formand,
B.
Matthissen.
Klemvig
understregede Matthissens
levende interesse
for foreningslivet
og sluttede med
at overrække denne en erindringsgave fra Fællesrådets
medlemmer,
en bord-lighter.

ring i bridge. Efter
ledende runder var
48 deltagende
par
rækker, hvor Philips
i A-rækken, et i Btre i D-rækken.

Fru

G. Rummelhoff

at de tre indafviklet, blev de
delt op i fire
har et par med
og et i C- samt

-

ny bridge leder.

Fra de gode gamle dage:

DA JENAGADE LÅ UDE PÅ LANDET

Landlig

idyl

i Jenagade

Kort før indkøbschef
E. E. Stjernø,
Philips Radio A/S, med årets udgang gik på pension, fortalte
han
om gamle dage - set med hans

øjne.
- I 1933, da jeg kom til Philips på
Amager, var det som at komme en
tur på landet. Marker og bondegårde kunne skimtes,
ligesom kolonihaver omkransede Philips' dengang nye fabriksbygning
i Jenagade.
Indkøbschef
E. E. Stjernø, Philips
Radio AIS,
som fortæller
dette,
overgik med årets udgang i pensionisternes
rækker efter 37 Philips-år.
I 1929 blev han ansat i
AIS Axel Schou, og her bestod
hans første
opgaver
i at udleje
højttaleranlæg
til Forum og andre
store lokaler, som på det tidspunkt
endnu ikke selv havde sådanne anlæg. Desuden medvirkede
han ved
demonstrationer
af datidens nyskabelse, radiomodtageren.
Tyskerne druknede
i eget papirvælde
Et par år efter,
at Stjernø
var
kommet til Philips' fabrik, blev han
udnævnt ti I indkøbschef,
en post

- først

i 30'erne.

han herefter bestred, indtil han for
tre år siden overgik til PIT som
indkøbs- og planlægningschef.
- Problemer var der nok af i 30'erne, siger han. - Hvis man den
ene dag fik valutabevilling
til råvare-indkøb
i udlandet, vidste man
ikke altid, om varerne kunne fås,
når man næste dag skulle bruge

dem. Med den tyske besættelse af
Danmark i 1940 blev det helt galt.
Foruden at det kneb med materialer til at holde en normal produktion i gang, krævede tyskerne,
at
Philips
skulle fremstille
bI. a. de
såkaldte "kabeldosen"
til V 2-bomberne.
Denne produktion
blev naturligvis - ingen succes. Tyskerne krævede, at alt materiale skulle
købes syd for grænsen.
Ordrene
placerede vi så efter bedste evne
så tilpas
tæt på fronten,
at de
allierede
ofte havde erobret byen,
inden tyskerne
kom igennem hele
deres eget papirvælde.
Også i efterkrigstiden
var posten
som indkøbschef
vanskelig,
fordi
en række af førkrigstidens
valutaregler - som var blevet suppleret
under besættelsen
- fortsat
var
gældende.
Men trods dette kom
der igen gang i fredstidsproduktionen, der bI. a. også kom til at omfatte TV-modtagere.
- Men nu får jeg fritid hele dagen,
siger Stjernø. - Den skal bruges
hjemme i haven i Ho Ile samt ti I
frimærkesamlingen.
Hertil kommer,
at min kone og jeg gerne vil nå
at se meget mere af jordkloden,
end vi hidtil har haft mulighed for.

PHILIPS
IDRÆTSFORENING
FYLDER 25 AR
I MARTS

E. E. Stjernø foran Je;;agade-komplekset - december 1966.

Langfredag,
den 24. marts, fylder
Philips Idrætsforening
25 år. Bestyrelsen
har besluttet
først
at
markere den runde dag ugedagen
efter, fredag den 31. marts.
- For Idrætsforeningens
medlemmer med pårørende
vil der blive
arrangeret
en fest denne dag, oplyser formanden,
V. Nyberg. Desuden vil man holde en reception,
hvor bestyrelsen modtager de mange forbindelser,
man har udenfor
Philips-selskaberne.
Nærmere fremkommer senere.

l

FRIMÆRKEKLUBBEN VIL
HAVE KLUBBIBLIOTEK
Philips'
Frimærkeklub,
der nu har
eksisteret
i tre år, arbejder for tiden på at skabe et egentligt klubbibliotek.
Grundlaget,
et stort antal kataloger
fra hele Europa, er
ti Istede, men man mangler fortsat
egentlig faglitteratur,
som det er
vanskeligt at fremskaffe.
- Foruden denne service
overfor
medlemmerne kan vi tilbyde dem at
deltage
i klubaftener,
auktioner
samt at modtage klubbens dublet-

Erik Hornsleth
drøfter kursets forløb med eleverne:
(bageste række fra venstre)
Kate Andersen,
Birthe
Mikkelsen,
Grethe
Andersen,
Annie
Wichmann,
Inger
Jensen,
Vivi Muller
og (forrest
fra venstre)
Aase Olsen, Hanne Nielsen,
Laila
Bjældik samt Anni Jensen.

RART AT VIDE HVAD
MAN GÅR IND TIL!
Philips Radio A/S tilbyder nye
kvindelige medarbejdere at deltage
i et lodde- og montagekursus

- Frimærkeklubbens
i fjor en omsætning
oplyser Finn Hernig.

auktioner
havde
på godt 3.000 kr ..

bøger, der konstant cirkulerer,
fortæller formanden,
Finn Hernig. En
del af grundlaget for denne side af
klubbens aktivitet
stammer fra de
frimærker,
som Philips-selskaberne
modtager
fra udenlandske
forbindelser, og som man stiller til klubbens rådighed.
- Aktiviteten
indenfor
klubben er
udmærket, selvom
mange af medlemmerne også er med i deres lokale frimærkeklubber.
Alle frimærke-interesserede
Phi Iips-medarbefdere er iøvrigt velkomne til at være med, slutter Finn Hernig.
Frimærkeklubben
holder
klubaftener den 1. og 2. tirsdag i måneden fra arbejdstids ophør i kantinen
i Jenagade. Oplysninger
om klubben fås hos Finn Hernig, Philips
Radio
AIS
Fjernsynsfabriken,
telefon 75 12 15, eller hos fru B.
Fiurendal,
ASta 2222, lokal 383.

Oet er rart at vide, hvad man går
ind til ...
Ovenstående
bemærkning
kan tages som et generelt udtryk for meningen hos de mange kvindelige
medarbejdere
i Philips Radio A/S,
der har deltaget i selskabets loddeog montagekurser.
Undervisningen
omfatter
foruden
en del praktisk
undervisning
i relation
til medarbejdernes fremtidige
arbejde også
emner som "aftaler
og organisation", "arbejdsstudier",
"rigtige arbejdsstillinger"
osv. Deltagelsen
i
kurset, der varer 14 dage, er frivillig, 'men flere og flere starter deres
Philips-tilværelse
her.
Der er mange motiver til' at melde
sig til kursus, fremgår det af et
rundspørge, som Philiskopet har foretaget blandt nuværende og "gamle" elever.
- Jeg havde hørt, at Philips var en
god arbejdsplads,
siger en af kursisterne, men skal man opfylde de
krav, der følger hermed - både for
vLrksomhedens
og for sin egen
skyld - må man vide noget om det

arbejde, man skal i gang med.
En anden kursist var ikke klar over,
at deltagelsen
var frivillig,
men
erklærede,
at hendes
deltagelse
havde været sikker,
uanset dette
forhold.
- Det er naturligvis
lettere at overgå til produktionen
her fra kurset,
end hvis man kom lige udefra. På
kursets 3. dag aflagde vi fabriken
en visit, og jeg blev forbavset over,
at tempoet
ved båndet ikke var
større.
Også blandt de "gamle" elever hersker der tilfredshed
med kurset.
En af eleverne fra første hold udtrykte det således:
- Var jeg startet direkte uden kursus, er jeg bange for, at min tid
hos Philips havde været kort.
En anden "gammel"
elev bragte en
anden faktor ind i vurderingen
af
kursets betydning, idet hun sagde:
- Når man kommer som en gruppe,
er det lettere at komme i kontakt
med kolleger og overordnede,
end
hvis man kom ene. Det har ikke
noget at gøre med ens faglige kvalifikationer,
men med atmosfæren
på arbejdspladsen.
Denne menneskelige faktor må man ikke overse
i forbindelse
med kurset og værdien af deltagelse heri.

o

25 AR MED
OMSKIFTELSER

III

- De 25 år, der er gået, har for
Deres vedkommende budt på en del
omskiftelser,
som De har måttet
indstille
Dem på, sagde ingeniør
I. Paludan i sin tale for 25 års
jubilaren,
lagerforvalter
Kaj Jensen, Philips Radio A/S, ved receptionen fredag den 13. januar i Jenagade. - Det har naturligvis
budt
Dem på vanskeligheder,
fortsatte
ingeniør
Paludan. - De har ofte
skiftet
adresse,
men firmanavnet
har stadig været Philips;
og jeg
ønsker Dem til lykke med det lange spand af år, De har virket i vort
selskab.

når det gælder foreningsarbejdet,
sagde Hornsleth,
idet han overrakte jubilaren
personaleforeningens
gave, en porcelænsfigur
forestiilende en dreng, der leger med byggeklodser.

TAK
Jeg vil gerne via Philiskopet
bringe en hjertelig
tak til de mange,
der på den ene eller anden måde
medvirkede
til at gøre min 25 års
jubilæumsdag
til en så stor oplevelse, som tilfældet
var.
Kaj Jensen

NY STEREO-MODEL
Philips Radio A/S har indledt det
nye år med at sende en ny stereomodel
på markedet.
Det er en
stereo-kassettebåndoptager,
1000S,
der som sin forgænger
(omtalt
i
november-nummeret)
kan anvendes
til afspilning
af færdig indspillede
musikkassetter,
men desuden kan
virke som almindelig
båndoptager.

TAK
- De har altid interesseret
Dem for
kundebetjening,
siger ingeniør I. Peludan til den jubilerende
lagerforvalter
(tv).
I baggrunden
underdirektør
C.
Hermann.

- Det kvarte
århundrede
er gået
hurHgt, siger
Kaj Jensen
(i midten)
til
L. Preisler
og J. V. Andersen
(th).

Taleren sluttede med at overrække
personalets
gave, et dejligt
armbåndsur.
På PPR's vegne lykønskede foreningens formand,
Erik Hornsleth.
De er opbygningens
mand, også

En varm tak til alle, som med hilsner og gaver glædede mig på min
sidste dag i selskabet. Tak for det
gode samarbejde
i de forløbne
32 år.
Aksel Burman
Efter at være ophørt med aktivt
virke hos Philips
føler jeg trang
til at sende alle medarbejdere
i
koncernen
mine venligste
hilsner
og en tak for dejligt
samarbejde
gennem en lang årrække, ligesom
jeg gerne vil sige hjertelig
tak for
afskedsgaven
til de medarbejdere,
som jeg ikke fik lejlighed
til at
hilse på den sidste dag.
E_ Forsberg
Jeg takker alle mine kolleger for
godt samarbejde
i de år, jeg har
arbejdet
for A/S Axel Schou og
Philips A/S. Desuden en hjertelig
tak for den dejlige stereogrammofon, jeg modtog ved min fratræden
fra aktiv tjeneste. Denne grammofon vil sikkert give mig mange herlige timer med god musik i mit
otium.
E. E. Stjernø

GLÆDE VED ARBEJDET
er noget
væsentligt,
siger
underdirektør
Arne
Echart
til den nye reproduktionsfotograf
Benny
Rosenfeld
(tv).
Ved
en
sammenkomst
på Industrigården
fredag
den 30. december
fik Rosenfeld
sit lærebrev
overrakt.

DE GLEMTE BILLYGTER
Philiskopets
december-artikel
om
"de glemte billygter"
har kaldt på
læsernes opfindsomhed.
- Lad de bilejende
medarbejdere
skrive en seddel med navn, afdeling samt lokalnummer,
siger Sw.
Poulsen,
Telekommunikationsafdelingen. Når en sådan seddel anbringes på bilernes
forruder,
bliver det lettere at hjælpe de glemsomme.
John Petersen,
Orqanisations,
og
forvaltningsafdelingen,
har en noget anden ide:
- Lad os få udfærdiget
en liste
med angivelse af biltype, nummer
samt indehaverens
navn og lokalnummer, hvorefter
den medarbejder, der forestår vagttjenesten
på
de enkelte arbejdspladser,
kan få
en rimulig
mulighed
for - uden
stort besvær - at advisere de medarbejdere, der glemmer billygterne.

Håndbold:
HERRERNE pA VEJ OPAD
De to Philips-herrehold,
der deltager i KFIU's håndboldturnering,
synes efter de seneste kampe at
være på vej op ad rangstigen.
Divisionsholdet
befinder sig for tiden
på en 4. plads, mens C-holdet er
nr. 6 i sin række. I de to turneringer
deltager
henholdsvis
otte
og tolv hold.
Damerne, der som ofte før ligger
på førstepladsen,
skal
for
en
gangs skyld nævnes sidst. De har
syv konkurrenter
efter sig.

,

<.

o

SA SKAL VI
ALLE TIL
GENERALFORSAMLING!

KORT

Nu er det højsæson for Philips' foreningsog klub-generalforsamlinger. Den første - bridge-afdelingens - er allerede afviklet, og flere følger efter. Vil man have noget
at skulle have sagt, må man møde
op, hvor det foregår.
Derfor skal
vi allesammen
til generalforsamling i den kommende tid!
PPR har generalforsamling
fredag
den 10. februar klo 17.00 i Jenagade-kantinen.
PAP 's
generalforsamling
holdes
torsdag den 16. februar klo 16.45 i
foredragssalen
på Industrigården,
hvor foreningen er vært ved en forfriskning.
PPL's
generalforsamling
foregår
torsdag den 2. marts klo 16.45 i
foredragssalen
på Industrigården.
IDRÆTSFORENINGENS
generalforsamling finder sted tirsdag den 7.
marts klo 17.15 i kantinen i Jena-

De fleste mennesker taler pænt til
hinanden.
Nogle taler også pænt
om hinanden.

gade.

SAGT

sig. Derfor
ufornuftige

Erfaringen kommer med årene. Men
indtil da kan man have det meget
fornøjeligt.

At en udtalelse
upassende.

*

passer,

gør den tit

afhænger fremskridt
af
mennesker.
Bernhard Shaw

*

Intet vil nogen sinde blive forsøgt,
hvis alle tænkelige
indvendinger
skalovervindes
forinden.
Samuel Johnson

K. K. Steincke

*

~

-~-:f
-F.

*

En chef er et menneske, som behøver andre.
Paul Vah~ry

*

Vær venlig mod mennesker på din
vej opad, for du vil møde dem igen
på vejen nedad.
Wilson Mizner

*

At være kvinde er meget svært,
fordi det for en stor del består i at
have med mænd at gøre.
Joseph Conrad

*

En ven er den, som kender dig tilbunds og dog holder af dig.
Elbert Hubbard

*

Den bedste måde at få et arbejde
til at virke vanskeligt
er at udsætte det.
Winston Churchill

HØRT I FREDERIKSHAVN:
- Ak kjære
Alvilde,
når jeg sådan
betragter
verdens syndige færd, så får jeg altid så-

dan en frygt for, at vi to en gany
ver

de eneste

bli-

i himlen.

*

- Jo, de havde besluttet
at overgive problemet til en organisationsekspert,
men så var der en fra
værkstedet,
der så på det, og han
vidste ikke, at det var noget problem, så han løste det.

En amerikaner
sagde engang til
Mark Twain, at hans højeste ønske var at besøge Det hellige Land.
"Og da ville jeg stå på Sinai bjerg
og læse de ti bud," sagde han.
"Var det ikke bedre, De var hjemme i Boston og holdt dem?" saqde Mark Twain.

*

Det fornuftige
menneske tilpasser
sig verden, det ufornuftige
prøver
stædigt at få verden til at tilpasse

Badminton:

EN FEMTEPLADS
I KFIUs vinterturnering
i badminton, der sluttede sidst i januar, opnåede Philips-holdet
en femteplads,
efterfulgt
af to konkurrenter.
I Crækken sikrede Jesper Poulsen sig
en 4. plads, mens Søren Nielsen
placerede sig som nr. 3 i D-rækken.

F-----------------------------------------------------------------------HENNING ROHOE I
KUNSTFORENINGEN ...

KUNST ...

Onsdag den 15. februar gæster departementschef
Henning
Rohde,
Kulturministeriet,
Philips Kunstforening for at holde foredrag
om
"Den kultur, man ikke kan læse
sig til". Henning Rohde skulle oprindelig havde talt i foreningen den
3. februar, men måtte udskyde dette foredrag, fordi han var på rejse.
Mødet, der starter kl. 20.00, holdes
i Foredragssalen på Industrigården.

FLUER

KATTEMOTIVER
hendes

er billedhuggerinden

udstilling

næstformand,

sidst

i januar

Ulla Andersson
i Jenagade-kantinen.

Sv. Loft, står ved nogle af skulpturerne,

sam foreningen
købte
jubilæum
i april.

til brug ved lodtrækningen

glad lor,
Philips'

fremgik

i forbindelse

det af

Kunstforenings

bI. a. en kattekugle

(th),

med. dens 10 års-

- At man kan løfte 800 pund i
strakte arme, kan jeg til nød forstå - men hvorfor man gør det, er
mig ubegribeligt.

MODEL TIL EN FIGUR, udfort af bi Iledhuggerinden
Ulla Andersson, vises her af
fru B. Jakobsgaard.
I baggrunden ses et af de billeder, hvormed maleren Jarne
Gissel

var

repræsenteret

Jenagade-kantinen.

på Philips'

Kunstforenings

udstilling

sidst

i januar

i

- Egentlig skulle jeg
men jeg gider ikke.

hvile

PHILIPS

mig,

TRYK

