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PAP TIL BORNHOLM?
Diskussionen
på PAP-generalforsamlingen torsdag den 16. februar
på Industrigården
drejede sig bl. a.
om et forslag fra J. H. Lissau om,
at foreningen burde overveje at lade en påtænkt
familieskovtur
til
sommer foregå til Bornholm pr. fly.
Bestyrelsen
vil nu undersøge,
om
ideen kan realiseres.
Forinden
havde
formanden,
B.
Klemvig, aflagt beretning,
og kassereren,
Egon Sørensen,
forelagt
regnskabet. Til bestyrelsen
nyvalgtes J. Britze og M. Wasmann.
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PHILIPS IDRÆTSFORENING
FEJRER 25 ÅRS JUBILÆUM
Philips
Idrætsforening,
der er en
af de 'store firmaklubber
herhjemme, fejrer 31. marts sit 25 års jubilæum.
Mange forskellige
idrætsgrene
har
dens med lemmer dyrket siden starten i 1942, bI. a. fodbold,
håndbold, atletik, badminton, gymnastik,
skydning - samt desuden skak og
bridge, som ifølge gammel tradition er med på Idrætsforeningens
program.
Senest er bowling kommet til som den 9. af foreningens
afdelinger.
De fleste sejre i konkurrence
med andre firmaklubber
er dog uden tvivl hentet hjem af
damernes
håndboldhold,
der i en
længere årrække har I igget i toppen.

I
- Jeg tror på en god fremtid
far Philips Idrætsforening,
siger
formanden,
V. K. Nyberg.

På sportens
område
har håndboldpigerne her i landet oftest kastet glans
over Philips-navnet.

To foreninger bliver til en
Begyndelsen blev gjort ved et møde 24. marts 1942, hvor 20 mandlige Philips-medarbejdere
på cafe
"Strandlyst"
stiftede
fabrikens
idrætsforening.
Først
senere
på
året kom kvinderne
med. I 1944
nedsatte PAP et sportsudvalg,
der
skulle forestå
sportslige
arrangementer for medarbejderne
i Philipsvirksomheder
udenfor Jenagade.
Ved et stort arrangement
'- hvori
bI. a. Sundby-hallen
indgik - markerede Fabrikens
Idrætsforening
i
1952 sit 10 års jubilæum.
Og i
1954 blev de to idrætsforeninger,
fabrikens
og PAP's, sammensluttet
til en, der fik 100 medlemmer
og
valgte A. Sieben ti I formand.
Aret 1962 bragte Philips-idrætten
dens første unionsmester
i enkelt(fortsættes side 2)

REPAX- LÆR LI NG
VANDT 1. PRIS ...
I den internationale
konkurrence,
som Philips Fotoklub i Eindhoven
udskrev
i efteråret
i forbindelse
med sit 15 års jubilæum,
har Repax-Iærlingen
John Bendixen vundet l. prisen i gruppen for farvedias med motiv efter eget valg.
Prisen består af fotoudstyr for 200
gylden.
Bendixen
er eneste dansker,
der
har vundet en førstepris
i konkurrencen.
Hans fire indsendte
dias
fandt bedømmelseskomiteen
så gode, at de dels burde præmieres,
dels fremvises
på den udstilling,
der holdtes i Eindhoven i dagene
18.-25. februar.
Til konkurrencen
var af 127 fotoamatører fra 17 lande indsendt 343
optagelser.
I løbet af den kommende måned vil indsenderne - hvoraf
en halv snes er fra Danmark - få
deres indsendte
optagelser
retur.

- Til lykke, siger Poul
Finn Kindberg
Nielsen
dixen (i midten).

Nielsen
(tv) og
til John Ben-
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mandsdisciplin,
idet S. Blankholm
vandt singlemesterskabet
i KFIU's
A-række i tennis, hvi Iken gentoges
i 1965 og 1966. I marts 1964 blev
Erling
Pedersen
unionsmester
i
skydning på 15 meter; og efter udmærkede
resultater
i de forudgående års turneringer
blev Philips
håndboldpiger
i 1965 unionsmester
i FKBU og senere på året vinder af
bronzemedaljen
ved et landsstævne i OlIerup. Samme år var vi som
værtsland
så ubeskedne
at blive
nr. 1 ved det nordiske
stævne for
Ph i Iips-id rætsfo Ik.
I fjor bragte håndboldpigerne
endnu et smukt resultat hjem, idet holdet vandt KFIU's sommerturnering.
Det smukke resultat
blev suppleret af bridgespillerne
Ernst Pedersen og K. Leth Rasmussen, 'der i
spidsen for godt en snes Philipsspillere
deltog
i en international
velgørenhedsturnering,
hvori
de
nævnte spillere sikrede sig diplom.

Når Thorvald
Christensen
kommer
fra sundhedscentret
i Jenagade,
også tid til en hyggelig
passiar
med vægter Rich. Nielsen
(tv),
Serien
om de gode gamle dage
fortsætter
med fhv. Philips-vægter
Thorvald
Christensen,
der
endnu af og til er beskæftiget
ved sundhedscentret
hos Philips
Radio AIS.

- Mine forældre døde, da jeg kun
var to år. Som tidens skik var,
sendte
mine
plejeforældre,
der
boede på Brande-egnen,
mig 6-7
år senere ud som hyrdedreng.
Efter en omtumlet
tilværelse
som
bI. a. handelsrejsende
og foredragsholder
for
det
daværende
Landarbejderforbund,
blev jeg Philips-medarbejder
i 1938, fortæller
fhv. vægter Thorvald
Christensen,
der nok taler med et umiskende-

bliver

ligt jysk tonefald,
men faktisk er
født i Ryesgade i København.
Efter at han var blevet gift i 1920,
flyttede
Christensen
med sin familie fra provinsen tilbage til fødebyen København, hvor han blev ansat som portner ved en ejendom på
Dantes Plads. Her gjorde familien
et bekendtskab,
der fik afgørende
indflydelse
på dens fremtidige
tilværelse,
nemlig
daværende
Ph ilips-dlrektør.
afdøde
ingeniørkaptajn N. B. Sommerfeld!.

Fra 26 til 58 nøgler
- Da jeg havde haft en uoverensstemmelse
med mine daværende

Bedre intern kontakt
- Mit jubilæumsønske
er, at det i
den' kommende
tid må lykkes at
skabe
bedre
intern
kontakt
på
tværs
af afdelingsgrænser,
siger
den
jubilerende
forenings
formand, V. K. Nyberg,
der videre
peger på, at firmasporten
med den
stigende levestandard
har fået andre - og vanskeligere
- vilkår end
før. Flere og flere foretrækker
at
bruge den stigende
fritid ti I samvær med familien,
og derved kommer
bI. a. firmasporten
ud for
hård konkurrence.

der

RECEPTION OG MEDLEMSFEST
Philips Idrætsforening
markerer
25 års jubilæet
ved en
reception
for sine mange forbindelser
uden for Philipsselskaberne
fredag den 31. marts kl. 10-12 på Industrigården.
Samme aften holdes der en medlemsfest
på OrchideTerrasse i Rødovre-Centrum,
hvori alle foreningens
250
medlemmer
med pårørende kan deltage. Nærmere oplysninger findes i den udsendte indbydelse
til foreningens
medlemmer.

arbejdsgivere,
tilbød kaptajnen mig
ansættelse
i det nye vægterkorps,
som Philips netop stod foran oprettelsen af, fortæller Th. Christensen. - Selskabets
udvikling
i de
kommende 30 år var enorm. Det
kan bedst illustreres
ved at nævne, at nøglernes
tal steg fra 26
i 1938 til 58 i 1960. I samme periode voksede vægternes
vagtrunde fra 2.700 ti I 5.450 skridt.
Udover ansættelse
af sabotagevægtere - hvoraf flere var aktive
sabotører
mener
Christensen
ikke, at hverken besættelseseller
efterkrigstid
var særlig
begivenhedsrig hos Philips.
- Men det kan være, tilføjer
han,
det skyldes, at den tid, der lå forud, havde været så omtumlet
for
mit vedkommende.
Vasker 1 milt frimærker
- I de seneste 25 år har min kone
og jeg virket i foreningen
"Barnets
Glæde" bI. a. med tømning af de
indsamlingsbøsser,
der står rundt
om i Amagers forretninger.
Hertil
kommer, at frimærker på flere måder har min interesse.
Foruden
medlemsskab
af Philips Frimærkeklub foretager jeg 3-4 gange månedligt rundtur til en snes københavnske firmaer efter "brugte kuverter"

.

Frimærkerne
vasker min kone af,
og vi sælger dem herefter til frimærkehandlerne.
I fjor nåede vi op
på 1 mill.
frimærker,
som indbragte 3.000 kr. til Thailand-missionen. Som De nok kan se, har vi
ikke tid til at kede os, idet vi desuden i størst muligt omfang drager
på rejse

GOD KOLLEGA
GENNEM 25 ÅR

De tekniske
lærlinges
formand,
Harding Larsen,
drøfter
et opstået
problem med de to andre bestyrelsesmedlemmer,
Kjeld Andresen (i midten) og
Jan Oahl (th).

og ledelsen,
fortæller
formanden,
Harding Larsen. Desuden indbyder
foreningen
sine 30 medlemmer
til
eksterne arrangementer.
BI. a. agter man at arrangere
et besøg i
TV-byen.
Onsdag den 5. april kl. 19.30 indbyder lærlingeforeningen
sine medlemmer,
deres familie
og venner
samt andre Philips-lærlinge
til at
overvære
et Philips-show
i foredragssalen
på Industrigården.

- Det er en ualmindelig
god kollega, hvis jubilæum vi fejrer i dag,
sagde
fællestillidsmand
Frede
Johansen,
Philips
Radio
A/S Fjernsynsfabriken,
i sin tale for 25
års jubilaren,
møbelsnedker
Ejner
Olsen, ved receptionen tirsdag den
14. februar på Landlystvej
42.
Frede Johansen
overrakte
fællesklubbens
gave, en æske med to
porce læns fugle. Fra virksomhedens
funktionærer
modtog jubilaren
en
anden porcelænsfigur
forestiIlende
en dreng med en kanin, som produktionschef
O. Steinmetz
over-o
rakte. Fra Møbelsnedkernes
Faqfor,
ening
mødte
næstformand
Dan
Henriksen,
der lykønskede med en
flaske jubilæums-akvavit.

TAK
Da det vil være uoverkommeligt
personligt
at takke de mange, der
tænkte på mig ved min afgang fra
Philips,
beder jeg Dem alle gennem Philiskopet
modtage min hjerteligste tak for de overmåde smukke gaver, hvormed De har glædet
mig meget. Gaverne vil være et
varigt minde for mig om alle gode
kolleger i Philips gennem de mange år, som jeg også takker på det
bedste
for godt og fordrageligt
samarbejde.
B_ Matthissen

Tak for godt samarbejde,
siger fællestillidsmand
Frede
Johansen
(th)
til
jubilaren,
hvis hustru. fru Else Olsen,
ses i midten med den blomsterdekoration,
hun modtog
fra fælfesklubben.

o

SPØRG NU - OG FA
SVAR NÆSTE GANG
Philips
tekniske
Lærlingeforening
har eksisteret
i seks år - til almindelig
tilfredshed
blandt
dens
skiftende
medlemmer.
En regel,
som stifterne indførte, at medlemmerne kan spørge ved det ene møde og få svar ved det næste, gælder endnu.
- Foruden ved jævnlige
sammenkomster virker foreningen som daglig kontaktorgan mellem lærlingene

Tak for de smukke
gaver,
siger
den
jubilerende
møbelsnedker
(yderst
th)
ti I (fra
venstre)
produktionschef
0,
Steinmetz
og snedkernes
tillidsmand
Leo Andersen.

TAK
Til alle de mange, der lykønskede
mig på jubilæumsdagen,
sender jey
med Philiskopet
min hjerteligste
tak.
Ejner Olsen

SPORTEN
Skak:

- Jeg er godt tilfreds
med foreningens
arbejde,
men er blot i fastelavnshumør, siger fru Inge Andersen
til PPRkasserer
K, Bjørnholt,
der således
fik
både ris og ros,

TO FLUER MED ET SMÆK
PPR havde
igen
samlet
mange
medlemmer
til årets
generalforsamling,
der holdtes
fredag
den
10. februar
i Jenagade-kantinen.
M en der var også spændende punkter på dagsordenen!
Sidste punkt
blev afviklet ved hjælp af et andespil, da det årlige andespil
udgår
til fordel for foreningens
25 års
jubilæum,
der vil blive fejret lørdag den 28. oktober
på OrchideTerrasse
i Rødovre-Centret.
Følgende bestyrelse
blev valgt: Formand: E. Hornsleth,
næstformand:
V. K. Nyberq,
kasserer:
K. Bjørnhelt, sekretær: J, Møller samt bestyrelsesmedlem
K. Jensen.
Til
suppleanter
valgtes
fru Jette Petersen og P. Bruhn. Efter denne del
af
generalforsamlingen
morede
medlemmerne
sig med dans til tonerne af William Olesens Trio.

FARVEL TIL PHILIPS
GODDAG TIL FORTIDEN
Med udgangen
af februar
forlod
fru J. Andersson
sin stilling
som
sekretær for underdirektør
Hans H.
Olsen, Philips Radio A/S, for sammen med sin mand at drage på en
spændende rejse til det mellemste
østen.
- Min mand, der er amatør-arkæolog, og jeg har besluttet,
at det
var nu eller aldrig, hvis vi ville se
de mange af fortidens
spændende
lande, som ligger
i den del af
verden,
fortæller
fru Andersson.
Turen, der ventes at vare et par
år, sker med campingvogn
og er
tilrettelagt
i samarbejde
med Nationalmuseet.
Fru Andersen
håber undervejs
at
få tid til at sende Philiskopet
rejsebreve.

BENT LARSEN BESEJREDE
15 SPILLERE PÅ EN GANG
Den danske stormester i skak, Bent
Larsen, aflagde mandag den 27, februar Philips
skakafdeling
et besøg, hvor han i et simultanspil
besejrede alle andre 15 tilstedeværende spillere på en gang.
Philips
skakafdeling
har i KFIUs
holdturnering
i skak
vundet
Arækken
med 16';' point,
mens
nr. 2, Gentofte Rådhus, måtte nøjes
med 11';' point ud af 20 mulige.

Skydning:
FASTELAVNS-SKYDNING
MED PÆNE RESULTATER
Mandag den 6. februar holdt Philips' skytteafdeling
fastelavnsskydning på banen i Jenagade,
hvor
deltagerne
opnåede pæne resultater. Hovedskydningen
vandtes
af
Sv. E. Christensen
med 47 points,
mens K. Haagensen
sikrede
sig
andenpladsen
med 44 points. Endelig placerede O, Bendixen sig på
tredje pladsen med 37 points. En
fingeret
fugleskydning
vandtes af
Steen Bendixen,
som Anders Egholm sikrede 42 points.
I slutningen
af denne måned holder KFIU et begynderkursus,
hvorti I skytteafdelingen
håber, at mange Philips-medarbejdere
vil melde
sig. Yderligere oplysninger
fås hos
Anders
Egholm,
hulkortafdelingen
på Industri gården,
lokal 305.

Aage Boch (yderst
tv), Poul Andersen,
Karen
Bendsen
og Anders
Egholm
i
gang med træningen,
mens 0, G, Hansen (i baggrunden)
venter på et ledigt
gevær.

- Vi spiller
både på Islands
Brygge
i Rødovre-Centret,
siger
den nye
delings
leder,
E. V, Nielsen.

og
af-

BOWLING-AFDELINGEN
FIK FLYVENDE START
Godt en måned før sit 25 års jubilæum fik Philips
Idrætsforening
som jubilæumsgave
en 9. afdeling,
der foreløbig består af 75 bowlingspillere.
Afdelingen,
der
allerede
havde
fungeret uofficielt
i flere måneder,
blev formelt stiftet ved et møde i
Jenagade-kantinen
mandag den 13.
februar,
hvor
Idrætsforeningens
formand,
V. K. Nyberg, lagde op
til en diskussion
om "Skal vi have
en bowlingafdeling"?
Det mente de 50 fremmødte,
som
valgte
E. V. Nielsen
("MancoNielsen")
til afdelingsleder
med
fru Lotte Hansen som stedfortræder, Til spilleudvalget
iøvrigt valgtes Chr. Lystrup, Ernst Aagesen og
Kaj Jensen.
Søndag den 5. marts indledte den
nye afdeling 'sin første turnering,
af hvis resultater
det bl. a. vil
fremgå, hvem der i bowling skal
repræsentere
de danske farver ved
det nordiske sportsstævne
for Philips-medarbejdere
i maj i Helsingfors.
Nærmere
oplysninger
om afdelingen fås hos E. V. Nielsen på lokal 653.

25 ÅRS JUBILÆUM I
PHILIPS RADIO A/S
Onsdag den 29. marts fejres 25 års
jubilaren,
afdelingschef
Jørgen
Christensen,
Philips Radio, ved' en
reception klo 10.30-12 i mødelokale C i Jenagade.

PHILIPS

TRYK

