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12. ÅRGANG

PPR indbyder medlemmerne
og deres børn
til julefest lørdag den 9. december. Kvindernes klub fortsætter
med børnejuletræsfest
søndag den 10., og PAP og PPL slutter i
fællesskab dansen om juletræet
lørdag den
16. december.
Fredag den 24. november spilles der om
årets første ænder. Det er Fællesklubben,
der lægger ud med disse populære aftener,
PAP følger efter fredag den 8. december, og
endelig
konkurrerer
Bowlingklubbens
medlemmer om ænder i Rødovre Centrets bowlinghal lørdag den 16. december.

LAS CYKLER OG KNALLERTER
Det er blevet til en ugentlig begivenhed, at
der stjæles cykler og knallerter på .Jenaqadeområdet. Husk derfor at låse cykler og knallerter.

Gæsterne ankommer til festen - (fra venstre)
tør s. A. Windelin og direktør S. A. Windelin.

fru direktør

Max Poulsen, direktør

Max Poulsen, fru direk-

DER VAR LAGT ENDNU

MERE I PPR's FEST!

- I sin festtale kom direktør S. A. Windelin
også ind på selskabets situation og sagde:
"Vi er tillidsfulde. Jeg håber, De også er det:'
Det plejer at være både hyggeligt og morsomt, når personaleforeningen
PPR holder
fest. Jubilæumsfesten
i Rødovre Centrets
Orchidå Terrasse lørdag den 28. oktober blev
ingen undtagelse i så henseende. Allerede
da festdeltagerne
blev modtaget af bestyrelsen og hyggede si::! ved en velkomstdrink,
var der en fornemmelse
af ekstra feststemning.
PPR's formand, E. Hornsleth, skabte ro forud for sin prolog ved at blæse fanfare i
trompeten, og i sin festtale senere på aftenen indledte han med at citere Ludvig Holberg: •.Ej, hvad er dog dette - hvad er dette
for en herlighed, og hvordan er jeg kommet
hertil - drømmer jeg, eller er jeg ganske
vågen." Formanden svarede selv ved at sige: "De drømmer ikke og er ganske vågen
(endnu), og De er til fest hos PPR." På
prisværdig kort tid gennemgik Hornsleth derefter de 25 år i foreningens historie og sluttede sin tale med at ønske, at medlemmerne
fortsat vil slutte op om det gode sammenhold, der er ved sammenkomsterne,
og som
derved videreføres i det daglige arbejde hos
Philips.

Der var en hyggelig snakken ved bordene,
og damerne var af foreningen blevet begavet med både orchidåer
og parfume.
Direktionen
var repræsenteret
ved direktør
S. A. Windelin
og direktør
Max Poulsen,
begge med fruer.
Direktør Windelin spøgte i sin Iykønskningstale med, at han tid ligere havde mødt det
slogan, der stod i indbydelsen
til festen:
"Der er lagt endnu mere i PPR's jubilæum",
og under jubel fra forsamlingen
tilføjede
han: "Det er måske noget, der er karakteristisk for slogans."
Direktør Windelin fortsatte
med på munter
vis at mindes sin egen tilknytning
til foreningen og fortalte blandt andet om sin indsats som foredragsholder
med en serie på
tre foredrag om emnet "Kostpriser".
Til det
første foredrag var der stor tilslutning, til de
næste ret ringe. Foredragene
drejede sig
nemlig
om fabrikkens
afleveringspriser
ikke om marketenderipriser.
Der er greb om tingene
Derefter
knyttede direktør
kommentarer
til selskabets

på baggrund af de strukturelle,
organisatoriske og geografiske ændringer, der i den senere tid er foretaget.
- Der høres hver dag om tragedier indenfor
industrien, sagde han, - vi har taget fat om
problemerne i tide og er et selskab, der har
gjort sig klart, hvad det står for. Vi har netop sluttet budgetsamtalerne
med lederne af
de selskaber, der dækker PPR-medlemmerne; og i direktionen har vi følelsen af, at der
er greb om tingene, og at vi er klar til at
løse morgendagens
opgaver. Direktør Windel in sluttede: "Vi er tillidsfulde
- jeg håber,
De også er detl"
Efter at :damerne og herrerne på skift havde sunget en sang til kvindens pris - en meget munter sang - fortalte underdirektør
C.
Hermann i causerende form om gamle dages
fester og skovture. Det var 10. gang, han del-

Windelin
situation

n.ogle
i dag

tog i et 25-års jubilæum i år, hvilket godtgjorde, at der stadig er mange kæmper tilbage fra PPR's første dage.
Som aftenens sidste taler tog toastmasteren,
V. Falck, selv ordet. Han følte også trang til
(fortsættes

PPR's formand,

Erik Hornsleth,

side 2)

blæser fanfare.
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PPR's FEST
:-.\fortsat fra side 1)

par konkurrencer
blev der også tid til med
pæne præmier, og da festen sluttede på terrassen med natmad, kunne alle 269 deltagere vist enes om, at der virkelig var "lagt
endnu mere i PPR's jubilæum."

at mindes de føtste' år.~Fo1:eningen stiftedes
som et mandssamfund, men ret hurtigt fandt
man ud af, at. heller ikke her kunne damerne
undværes.
•
Efter middagen og kaffen dansedes der til
langt over midnat, alt mens baren det meste af tiden var åben ti I fri afbenyttelse.
Et

Det var en fest, som nok næste morgen fik
mange af deltagerne til at spørge sig selv:
"Ej, ej, drømmer jeg - endnu - eller er jeg
vågen?"

På direktionens vegne talte direktør S. A. Windelin.

Foreningens næstformand, V. K. Nyberg (tv), hyg- •
ger sig under middagen med underdirektør C. Hermann og frue.

Ved hovedbordet: Direktør S. A. Windelin og frue

samtale med formanden, Erik Hornsleth, og frue.

FRANSK UDMÆRKELSE
TIL "EVOLUON"s ARKITEKT
Ved en højtidelighed
den 15. november på
Philips-koncernens
permanente
udstilling,
.Evoluon",
i Eindhoven modtog udstillingsbygningens arkitekt, ingeniør L. C. Kalff, den
fornemme franske udmærkelse
"Recherches
et Formes de Demain".
.Evoluon" blev indviet i september 1966 i
forbindelse
med Philips-koncernens
75 års
jubilæum;
og udstillingen
har siden været
besøgt af en halv million mennesker fra hele
verden, som har beundret det særprægede
bygningsværk,
der danner rammen om en
vision af nutidens tekniske kultur.

EUROPÆISK
APPLAUS
TIL FRU M. JERNVED ...
For danske Philips-medarbejdere
er det ingen hemmelighed,
at vor ledende fysioterapeut gennem en årrække, fru M. Jernved,
forstår at optræde på det hvide lærred. Debutfilmen
fra 1958 om rigtige og forkerte
arbejdsstillinger
hører til de klassikere, der
stadig køres. Men en endnu større succes
fik fruen i dette efterår i forbindelse
med
den 6. europæiske
Philips-kongres
for erhvervsmedicin.
Som tidligere omtalt i .Phtltskopet"
har fru
Jernved været i Eindhoven for at medvirke
som rådgiver og som aktrice under optagelsen af en ny film, der skal anvendes ved instruktionskurser
for arbejdsledere,
specielt
med henblik på den rette brug af montageværktøj. Denne film havde en meget vellykket verdenspremiere
un~er kongressen
for
erhvervsmedicin.
De 30 kongresdeltagere
skrev bagefter i en
hyldestadresse
til fru Jernved bI. a.:
- Ikke blot optrådte De med en sikkerhed,
som var De professionel
skuespillerinde.
De
fremførte også Deres forklaringer
på en så
let forståelig
og overbevisende
måde, at vi
simpelthen måtte applaudere helt spontant,
da filmen var forbi. For os var den et af
højdepunkterne
under denne kongres; og vi
føler os overbevist om dens store værdi for
Phil.ips-selskaberne
overalt i verden i deres
arbejde for at forebygge
erhvervssygdomme ...
Vi glæde.r os til at se filmen, når den kommer hertil - formentlig
inden ret længe.

SLOGAN-KONKURRENCEN
EN D ELIGT AFS LUTTET ..!

VENTILATOR

NU

OGSA

MED

RUMTERMOSTAT:

Den nye termoventilator fra Philips Elapparat A/s
er ideel til hurtig opvarmning, men giver også
mulighed for ventilation.
Det nye i ventilatoren er rumtermostaten, der
sikrer ensartet temperatur i lokalet, uanset de
ydre omstændigheder.
Jesper Poulsen i salgsafdelingen fortæller, at denne de Luxe-udgave også er fortrinlig til tøjtørring, hårtørring og optøning af vinduer. Den _vejledende forbrugerpris er kr. 198,-, og typenummeret er HD 3208.

DØDSFALD
Kassererske,
fru Inge Hansen, Pope AIS,
døde som følge af en trafikulykke
søndag
den 22. oktober, kun 40 år gammel.
Efter næsten 12 år i Philips Radio AIS kom
fru Inge Hansen i 1963 til Pope A/S som
kassererske. Overalt, hvor hun havde sit virke, var hun værdsat såvel personlig som arbejdsmæssigt
for sit glade væsen og sin
evne til at samarbejde.

Med et femfoldigt letteisens suk konstaterede dommerkomiteens
medlemmer
torsdag
den 9. november, at der ikke var fremkommet nogen indsigelse mod det i anden omgang udpegede vinder-slogan:
"PHILIPS en strøm af glæder".
Konkurrencen var dermed endeligt
og de 1000 kr., som trøstpræmien
kunne afsendes til vinderen.

afsluttet;
udgjorde,

En personlig overrækkelse
af beløbet måtte
desværre opgives, skønt flere af dommerkomiteens medlemmer - af ren og skær pligtfølelse - egentlig gerne havde påtaget sig
opgaven. Cet lå sådan, at det ikke så godt
lod sig gøre. Zambia ligger nemlig ret langt
herfra - og i Zambia bor vinderen I

Når d.IHer røbet, har nogle vel allerede gættet, at han hedder Mogens Wassmann, indtil
udgangen af juni måned dette år medarbejder i Philips' markedsanalyse-afdeling
og nu
leder af agenturet for et par store danske
medicinalfirmaer
i den fjerne afrikanske
stat.
Fra Danmark i november-slud
sender vi en
længselsfuld
tanke til det solbeskinnede
sted - og en hjertelig lykønskning -til sloganvinderen.

Fra de gode gamle dage:
a,:n~

~.)-j.

FIK SIN START OPPE PÅ
KVISTEN ISTUDIESTRÆDE

NY NÆSTFORMAND I PPL
Efter sin overflytning
til Philips Radio AIS
er Eiler Nissen udtrådt af PPL's bestyrelse,
som han har været medlem af i fire år, og
hvor han efterfølges
af suppleanten
Flemming Nielsen, der også overtager
posten
som næstformand.
I .Philiskopet=s
bladudvalg afløses Eiler Nissen af PPL-formanden, John Langhoff.

I serien om de gode gamle dage møder
læserne denne gang lederen af Hepaxlageret i Jenagade, fuldmægtig C. F.
Schmidt, der begyndte som mekaniker
hos Philips i 1930.

Efter afsluttet uddannelse som radio- og finmekaniker
i barndomsbyen
Haderslev kom
den unge C. F. Schmidt i 1930 til det såre
beskedne serviceværksted
hos Phllips-aqen- '
turet AIS Axel Schou, der havde domicil i
Studiestræde
24 i København. I en snes år
var han stikprøvekontrollør
og senere arbejdsstudietekniker,
forinden han i 1961 blev
leder af Repax-Iageret. Her har "Philiskopet"
besøgt ham for at høre lidt om de gode gamle dage:
- Da jeg havde gennemgået Teknisk Skoles
femårige undervisning,
fik jeg tildelt en friplads i radioteknik
på Teknologisk Institut i
København, og det blev min skæbne, fortæller fuldmægtig
Schmidt. Efter afslutningen
på kurset fik jeg tilbudt at blive tekniker
nn, 2 på Axel Schou's serviceværksted
på
kvisten
i Studiestræde.
Senere
flyttedes
værkstedet
til Krystalglade
15, hvor medarbejderstaben
var blevet næsten femdoblet.
inden jeg i 1938 sagde farvel til afdelingen.
I mit næsten job hos Philips som stikprøvekontrollør
på fabrikken
på Amager virkede
jeg under hele besættelser.. Det var i øvrigt
en særdeles vanskelig opgave, fordi ledelsen
havde sat sig som mål, at produktionens
kvalitet skulle forbedres, skønt materialerne
blev dårligere og dårligere som følge af krigen. Men det lykkedes virkeligl
Rationalisering
Blandt de nye ting, der kom her til landet
efter befrielsen i 1945, var begrebet "planlagt rationalisering".
C. F. Schmidt deltog på
selskabets foranledning i et kursus i ratiorial.s erlnq, hvor en dansk ingeniør, der havde
virket i Sverige under krigen, fortalte,
at
hele fremtiden lå i rationalisering.
- Så enkelt er det nu ikke, siger Schmidt.
Den menneskelige faktor spiller en stor rolle.
Efter afslutningen af kurset blev jeg knyttet
til en nyoprettet
rationaliseringsafdeling
i
Jenagade, hvis arbejde i starten blev mødt
med en god portion skepsis. Det var en udbredt opfattelse
blandt medarbejderne,
at
hensigten med dette nye var - som mange
udtrykte det overfor mig - at nu skulle man
"knokle" mere. Sådan så jeg ikke på det, og
det gør jeg naturligvis
heller ikke i dag.
Rationalisering
- eller forenkling af arbejdsgangen - skal være produktionsfremmende
til gavn for alle parter. Det var i samme periode, jeg debuterede som "forfatter",
idet
en af mine opgaver var at skrive "drejebøger" om de enkelte arbejdsganges
forløb.
En vigtig del af rationaliseringsarbejdet
er
denne grundige forberedelse,
og for den har
arbejdsiedeisen
ansvaret.
- Nu tror jeg i øvrigt, en meget stor del af
disse mislyde er væk, fortsætter fuldmægtig
C. F. Schmidt, fordi flere og flere erkender

NYHED TIL SHAVEREN
Holder De altid shaveren ren for det fedtstof,
som huden afgiver? Det er i hvert fald af
største vigtighed, at man gør det; og derfor
sender Philips Elapparat A/S nu en "spraycleaner" til dette formål på markedet. Prisen
er 9,85 kr.

UDSTILLING AF
FRITIDS-KUNST?
Fuldmægtig

C. F. Schmidt

på Repax-Iageret.

Fra Krystalgade-kantinen
midt i 30'erne.
Af nuværende Philips-medarbejdere
ses Hakon Iversen
for bordenden og C. F. Schmidt yderst til højre.

vigtigheden af dette arbejde, hvis den rivende udvikling,
vort samfund er inde i, skal
fortsætte. Siden dengang er der også skabt
en forståelse
af, at arbejdsforenkling
rækker længere end til produktionsfaktoren,
også f. eks. til lagrene. Jeg føler, at erfaringerne fra produktionen
har været mig til
megen nytte. Det er altid væsentligt for udviklingen,
at arbejdslederen
lytter til medarbejdernes forslag og ideer.
Mange fritidsinteresser
Heller ikke udenfor arbejdstiden savner fuldmægtig C. F. Schmidt noget at beskæftige
sig med. Blandt hans kæreste fritidsinteresser er klassisk musik.
- Min kone og jeg går af og til i koncertsalen, siger han, og hjemme glæder jeg mig
over at høre musikken via et stereoanlæg,
for det meste over hovedtelefon. Det er forøvrigt en herlig afslapning.
Af andre interesser har' jeg hus, have og foto. Indtil fornylig hørte også aktivt CF-arbejde til mine
fritidsinteresser;
men begrænsningens
kunst
læres efterhånden.
Heldigvis
har jeg altid
haft nok at beskæftige mig med, og derfor
har jeg ingen grund til at fortryde, at jeg bagyndte på kvisten i Studiestræde
i sin tid,
for mere end 37 år siden.

Det afhænger af, hvor mange
Philips-medarbejdere, der selv dyrker maleri,
skulptur og keramik
For en halv snes år siden indbød Philips til
hobbyudstilling.
Mange medarbejdere
deltog
med de ting, de havde tilvirket
i deres fritid, og udstillingen
vakte berettiget
interesse.
Erling Petersen i Insotrac, der er medlem af
Philips' kunstforening,
har foreslået,
at vi
igen skulle forsøge noget i samme retning.
Kunstforeningens
bestyrelse har taget ide{W
op. Onder forudsætning
a( den fornødne tilslutning vil der i januar eller februar måned
blive indbudt til en udstilling, hvor alle medarbejdere
kan udstille
maleri, skulptur
og
keramik, som de selv har skabt. Opfordringen kommer allerede frem på dette tidspunkt,
for at interesserede
kan have god tid til at
færdiggøre nye arbejder.
Har De lyst til at deltage? Bestyrelsen vil
gerne have en ide om interessen, så lad A.
Echart eller Sv. Loft høre fra Dem, hvis De
er aktiv på det nævnte område indenfor kunstens verden.

Erling

Petersen

ved staffeliet.

)

LÆR AT MALE

pi PORCELÆN

Kunstforeningen
hos Jacob Holm & Sønner
indbyder i samarbejde
med Philips' kunstforening til en serie maleaftener. Der er mulighed for at beskæftige sig med flere former for maleri. Som noget nyt i denne sæson er der også porcelænsmaling
på programmet.
Har De lyst at prøve, om der gemmer sig en
kunstner i Dem - eller har De ønske om at
bi ive endnu mere fuldbefaren,
kan De sætte
Dem i forbindelse
med frk. E. Faurholt, lokal 281, der kan give Dem yderligere oplysninger.

TAK
For gaver og opmærksomhed
i forbindelse
med min pensionering vil jeg gerne sige en
hjertelig tak til alle mine kolleger. Også tak
for et godt samarbejde i de 27 år, jeg var
ansat hos Philips.
Raimond Damkjær.

MOTION OG LIVSGLÆDE hænger sammen, mener bI. a. (fra venstre) Ostara Brandt, Liv Karlsrud, Edith
Andersen, Sonja Christensen, lilli Rasmussen, Ruth Petersen, Birthe Jensen, Helen Jessen, Tove Worm,
Anni Troest, Thea Ørnsbo og Anny Juul, der hver tirsdag fra arbejdstids. ophør deltager i idrætsforeningens damegymnastik.
Oplysninger
om undervisningen,
der under ledelse af fysioterapeut,
fru A.
Prætorius finder sted på Sundpark skole i Wittenberggade,
fås hos fru H. Jessen, lokal 226.
)

FEST HOS D.R.T.
Dansk Røntgen Teknik's københavnske personale holder sin årlige fest fredag den 15.
december. - Hvor og under hvilke former er
en stor hemmelighed,
fortæller
fru Hanne
Haugsted.

- Og glem ikke, at både De og Deres
kan erstattes af mennesker!

maskine

SPORTEN
NY SKYTTELEDER
Philips-skytternes
førstemand,
Anders
Egholm, fratrådte med udgangen af oktober sin
stilling i selskabet.
Indtil videre fungerer herefter stedfortræderen, K. Haagensen, som skytteleder. Haagensen vil ikke være ukendt blandt Philipsskytterne, idet han dels var Egholms umiddelbare forgænger, dels i nogen tid har været.
medlem af bestyrelsen
for KFIU's skytteafdeling.
Haagensen gør i øvrigt opmærksom
på, at
også damer er velkomne i afdelingen. Indtil
for et par år siden havde vi flere kvindelige Philips-skytter,
mens vi nu kun har en.
Såvel kvindelige som mandlige medarbejdere, der har lyst at være med, er velkomne
på 15 meter-banen
i Jenagade-kompleksets
kælder. Her mødes man hver mandag og
onsdag lige efter arbejdstids ophør.
Alle henvendelser om Philips' skytteafdeling
rettes til K. Haagensen, der træffes på lokal
855.

Philips-spilleren,
Mette Kyhl (tv) og Mona Fordmann, BP, klar til at skyde, mens (i baggrunden
fra venstre) Birgitte Christensen, Philips, og Tove
Christensen, BP, venter på, at det skal blive deres tur.

SEKS-DAGES-STEMNING
I RØDOVRE-CENTRET
Det var næsten som at være til 6-dagesløb,
da Philips' bowlingafdeling
lørdag den 21.
oktober afholdt "Tre-timers
parløb" i Rødovre-Centret:
Under "løbet" blev der udsat
spurtpræmier,
ligesom det skete i de glade
Forum-dage og -nætter.
Det samlede "løb" vandtes af Knud Lindbaum/Knud
Abilsten,
Telefonen,
med 72
points, mens Philips-parret
E. V. Nielsen/K.
Tølbø!l Sørensen besatte andenpladsen med
70 points. Et andet hold fra Telefonen, Erland Nielsen/Per
Bo Rasmussen blev nr. 3
med 67 points.
Bedste damehold blev Mona Fordmann/Tove
Christensen,
BP, med 55 points, mens Philips-parret,
Mette Kyhl/Birgitte
Christensen
med 49 points blev nr. 2.
- Næste gang, "Tre-timers
parløb" afvikles
i Rødovre-Centret,
lørdag den 1O. februar,
håber vi, at endnu flere end de 17 hold, der
var med denne gang, vil deltage, siger bowlinglederen, K. Krog Andersen.

Håndbold:
OP AF BØlGEDALEN
I sommer gav Philips' håndbolqleder,
A. Sieben, udtryk for pessimismen.l'Vien
de seneste måneder har bragt sådanne kampresultater, at Sieben nu erklærer, at bølgedalen
er forladt.
- Holdtallet er ikke udvidet, men det er lykkedes os at nå op på den høje standard,
vore hold havde i forrige vintersæson, siger
A. Sieben. Damernes divisionshold
har spillet tre kampe i KFIU's vinterturnering
og vundet dem alle; man har slået ILR 17-7, ISA
9~5 og senest besejret NDS så overbevisende som 14-1. Herrernes
mesterrækkehold
har vundet 15-11 over MIF, men til gengæld
tabt 11-16 til Københavns Rådhus. Vort andet herrehold,
der spiller i C-rækken, har
besejret 101 15-2 og Mærsk 16-12 og spillet
uafgjort 11-11 mod SRS.
Om håndboldafdelingens
planer
fortæller
dens leder videre, at man venter i den kommende sæson at få etableret et old-boyshold. KFIU har netop nedsat minimumsalderen fra 35 til 32 år, og det har givet Philips
bedre muligheder for at være med i denne
gren af KFIU-håndbolden.

Dame-divisionsholdet
(1. række fra venstre) Birgitte Christensen,
Lajla Burger og Conny Tøttrup
samt (2. række. fra venstre) Alice Haxholm, Mette
Kyhl, Kirsten Rasmussen og Minna Nielsen.
PHILIPS

TRYK

