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VINDERVIIGEN I OSLO?
De danske deltagere udtaget til Philips-sportsstævnet i Oslo,
hvor der kæmpes i herrehåndbold, skak og badminton
Ved det nordiske Philips-sportsstævne,
der denne gang holdes i Oslo i dagene 6.-8.
juni, konkurrer.,e~ der iherrehåndbold,
skak og badminton. Der har derfor været
stor spænding Inden for disse tre afdelinger i vor idrætsforening forud for udtagelsen, der nu er afsluttet.
Danmark bliver i herrehåndbold repræsenteret af John Bendixen, Jørgen Graae Jensen, Robert Jensen, Helge Jeppesen, Keld Jeppesen, John Kreutzfeldt, Preben Lundberg, John Mølgaard, Torben Nielsen og Alfred Sieben. De danske farver ved skakbrædtet forsvares af Max Andreassen, Erik Fagerstrøm, E. Hauerberg, Kurt Olsen og
Kaj Tølbøll Sørensen. Badminton-holdet
består af to damer og tre herrer, Hanne
Arup, Rita Sørensen, Hans Bang, F. C. Nørregaard og Jesper Poulsen.

VI HAR GODE CHANCER, SIGER V. K. NYBERG
Formanden, V. K. Nyberg, leder selv det 20
mand store hold, som fredag den 6. juni i
Oslo mødes med de øvrige 60 deltagere. Vi
har bedt ham spå lidt om chancerne, og hans
. bedømmelse er meget optimistisk:
- Den pokal, Philips i Danmark udsatte i
1963, har vi hentet hjem både i 1965 og i
1967, og jeg føler mig overbevist om, at vi
får pokalen med hjem igen i år. Vort håndboldhold er stærkt, og også i skak og badminton har vi gode spillere med. De har
den ~rigtige indstilling til at vinde, så det
skal nok gå.

og sekretær, V. K. Nyberg og fru Alice Haxholm, var ikke på valg i år.
Der er nu otte afdelinger i idrætsforeningen,
og deres ledere er: Badminton: Hugo Bentzen. Bowling: K. Krog Andersen. Bridge: Poul
Mølgaard Hansen. Håndbold: Alfred Sieben.
Motion:
Preben
Laudrup.
Skak:
Jørgen
Scharnowsky (der netop har afløst E. Hauerberg). Skydning:
K. Haagensen. Tennis: V.
Simonsen.
(MERE SPORT på bagsiden I)

Hanne Arup er en af deltagerne
i sportsstævnet
i
Oslo, hvortil
hun ved ihærdig træning - også i
motionsafdeUngen
- har kvalificeret
sig til de nordiske badminton-mesterskaber.

I AFTEN:

KUNSTFORENINGEN

Det er i aften (torsdag den 8. maj) kl. 20,
rektor J. C. Lauritzen fra "Den danske Filmskole" holder foredrag og viser film i forbindelse med kunstforeningens medlemsmøde, der også omfatter generalforsamling' og
bortlodning af de i årets løb lndkøbte kunstværker.
Mødet holdes i foredragssalen på Industrigården, og alle er velkomne, også ikke-medlemmer og' familie.

Motionsafdeli.ngen har skabt stor
medlemsfremg.ang
På idrætsforeningens
generalforsamling
den
31. marts oplyste V. K. Nyberg i sin indberetning, at foreningen
i 1968 har haft en
samlet fremgang på 85 medlemmer, selvom
både bowling, håndbold og badminton viser
tilbagegang.
De mange nye medlemmer
er
kommet til gennem den nyoprettede motionsafdeling, som den 1. januar havde et medlemstal på 148 og siden er blevet
.i.dnu
mere talstærk. Den nye afdeling har sikkert
opsamlet en del af dem, der er faldet fra i
de andre afdelinger og ved damegymnastikkens ophør. Men den har også hvervet mange helt nye medlemmer.
Af foreningens
350 medlemmer
dyrker 41
to idrætsgrene,
9 dyrker tre og en enkelt
er med i fire afdelinger.

Ny næstformand og kasserer
Der valgtes ny kasserer.
Poul A. Hansen
havde ønsket at blive afløst efter en lang
årrække på posten, og han fik som tak for
sin indsats et bæger, som han selv i 1958
i en KFIU-turnering
havde været med til at
vinde. Hans efterfølger
blev Henrik Faxøe.
Jesper Poulsen ønskede ligeledes efter to
år på næstformandsposten
at blive fritaget,
og i hans sted valgtes E. Hauerberg. Formand

Det nye beststyrelsesmedlem
i Kunstforeningen,
fru Inga Halse, var på Charlottenborgs
forårsudstiIling
med til at købe Ingolf Røjbæks blomsterbillede,
der hænger på væggen, og som er en af hovedgevinsterne i kunstlotteriet.
Fru Halse står med en tillægsgevinst,
købt på "Den Permanente".
Det er kunstneren Palle Dybdals "Fugl".
På billedet ses tillige næstformand
og formand, fællestillidsmand
Sv. Loft
(tv) og underdirektør
A. Echart, der holder Inger Marie Jørgensens
keramiske
relief "Fødselsdag".
Det
er også en hovedgevinst,
indkøbt på Charlottenborgs
efterårsudstilling.
(Se artiklen side 2).

HVEM VINDER I AFTEN?
Det skyldes nok en vis stædighed, når jeg har svært ved at vænne mig til det
non-figurative maleri, siger det nye medlem af Kunstforeningens bestyrelse
Ved kunstforeningens
generalforsamling
i
aften (torsdag den 8. maj) bortloddes ialt 63
kunstgenstande
og kunstbøger blandt foreningens 225 medlemmer. Det sker i forbindelse med foreningens medlemsmøde og generalforsamling
i foredragssalen
på Prags
Boulevard.
Mødet, der indledes med et foredrag af filmskolens rektor, J. C. Lauritzen, fortsætter
med generalforsamling,
hvor fire af foreningens bestyrelsesmedlemmer
er på valg. Først
derefter
kommer den spændende
bortlodning.

.>

Oliemalerier,
skulpturer og grafik
Det er adskillige tusinde kroner, der er benyttet til indkøb af kunstværker,
som i de
sidste uger har været ophængt i marketenderierne på Industrigården
og i Jenagade.
Der er mange interessante ting imellem, så
mon ikke alle de 63 heldige - eller de allerfleste - bliver glade for det, de kan tage
med hjem?
Der er 17 hovedgevinster,
hvoraf de fleste
er oliemalerier,
men der er også skulpturer,
gouache og grafik. Blandt de 46 tillægsgevinster er størsteparten keramik og stentøj, men
der findes tillige collage, litografi,
træsnit,
et par cigaretæsker
i træ og en halv snes
kunstbøger.
Vil kunne se, hvad billedet forestiller
I anledning af bortlodningen
har vi talt med
fru Inga Halse, Finax, der først for nylig -

GEN ERALFORSAMLI NG
MED LIVLIG DEBAT
Selvom
der kun var 30 deltagere i PAPs
generalforsamling
torsdag
den 20. marts,
blev det på grund af stor spørge- og diskussionslyst en livlig og debatfyldt aften.
Det, der i særlig grad optog medlemmerne,
var foreningens
formålsparagraf,
som man
ønskede klarere udformet. Flere ønskede lagt
større vægt på det faglige end på det selskabelige. Et forslag om evt. sammenslutning
med PPL afvistes klart.
Formanden, C. C. Fussing, oplyste bI. a., at
foreningen i det kommende år kunne forvente
en tilgang af nye medlemmer,
idet PhilipsElectrologica-medarbejderne
vil blive tilbudt
medlemsskab i PAP.
Som afløsning for J. Britze, som ikke ønskede genvalg, blev Preben Laudrup nyt bestyrelsesmedlem.
Frk. K. Jeppesen genvalgtes.
Fru Helen Jessen valgtes til bestyrelsessuppleant. Revisorer for det kommende år
blev Henning E. Hansen og B. Frandsen.
KAFFEN BRYGGES PA DAGLIGSTUEBORDET:
Vil
De sidde hyggeligt
inde i stuen, mens kaffen
brygges, kan en moderne
"Madam
Blå" hjælpe
Dem. Den nye Philips Kaffemat,
som Philips EIapparat
netop har introduceret,
skal blot have
vand i beholderen
og kaffe i filtret.
Ti minutter
efter at den er tilsluttet
lysnettet,
er fire kopper
kaffe parat - og ved hjælp af et elektrisk
varmelegeme holder den sig hele tiden på den rigtige
temperatur.
Den vejledende
forbrugerpris
er 128
kroner.
-+

efter at have været suppleant - er indtrådt i
kunstforeningens
bestyrelse.
- Fru Halse, hvad synes De om de indkøb,
bestyrelsen har foretaget i årets løb?
- I det store og hele synes jeg, at de kunstværker, som vises frem på udstillingen
i
marketenderierne,
er godt valgt, og de repræsenterer vel nok et bredt udsnit af,' hvad
der er fremme i disse år.
- Er der nogle af malerierne,
De ikke ville
have inden for Deres egne døre?
- Ja, helt bestemt. Jeg vil gerne kunne se,
hvad et billede forestiller,
og det kan være
svært på en del af de billeder, der vises.
Mange af os er nok lidt stædige, når det
gælder om at forstå de nonfigurative
billeder.
- Vil De nu søge at påvirke bestyrelsen til
ikke at købe nonfigurative
billeder?
- Nej, nej. Der skal selvfølgelig været noget
for enhver smag, og da jeg ved, at mange
sætter pris på disse billeder, skal de også
fortsat være repræsenteret
blandt dem, vi
indkøber. Men jeg skal jo også nok sørge
for, at der bliver noget for den smag, jeg
repræsenterer.

øverst:
oplæste

For samarbejdsudvalgenes
beretningen,
og direktør

medlemmer
Max Poulsen

var der in
gennemgik

Nederst:
For funktionærerne
på Jenagade-området
genne
derdirektør
Hermann berettede om produktion
og beskæf

VIKARlERENDE
BEDRIFTSLÆGE
Bedriftslæge
C. O. Fischers efterfølger
er
endnu ikke fundet.
Indtil stillingen
kan endeligt besættes, har
selskabet truffet aftale med dr. Jens Raabyemagle, som vil vikariere
som bedriftslæge.
Dr. Raabyemagle vil koncentrere sig om de
mest påtrængende
bedriftslægeopgaver
og
træffes indtil videre hver mandag på Industrigården og hver torsdag i Jenagade. Begge
dage kl. 13.30 til 16.00.

INFORMATION
Forinden driftsregnskab
og status for Philips
Industri og Handels A/S for året 1968 med
de dertil hørende kommentarer
blev offentliggjort i dagspressen den 28. marts, var der
holdt informationsmøder
inden for de forskellige grene af selskabet, således at medarbejderne havde haft lejlighed
til at gøre sig
bekendt med årets forløb og stille spørgsmål med hensyn til dets resultater.

NU ER DER TRÆNGSEL

IIDEKASSEN

Ved sidste møde i idekassens belønn ingskomite faldt der tre præmier.
E. Vangholm, Repax serviceværksted,
fik 150
kroner for et forslag om forbrugerinstruktion
i afkalkning af vaskemaskiner.
Sv. Aage Jacobsen, afdeling MV, fik efterreguleret sin belønning fra nytår 1967/68 med 175
kroner. Det oprindelige forslag, som indbragte ham 275 kroner, gik ud på at anvende affaldsstrimler
fra metalvareproduktionen
til
ophængningsstativer
for
galvanoanlægget.
Grunden til efterreguleringen
skyldes, at forslaget har fundet større anvendelsesmulighed, end man kunne skønne ved fremsendelsen.
Endelig har Harry Carlo Erichsen fået eftersendt en opmuntringspræmie
på 100 kroner
for et forslag til ændring af vore spindelmaskiner i afdeling MK.
Nu står ideerne i øvrigt i trængsel. I øjeblikket har teknisk komite elleve forslag til
bedømmelse.
O. Topp

/

HYLDEST OG ARMBØjNINGER
VED BJØRNHOLTS JUBILÆUM

ormationsmøde på Industrigården.
regnskabet, hvorefter spørgsmål
gik underdirektør

Hans

igelse, og underdirektør

M

Direktør S. A. Windelin
besvaredes.

H. Olsen

regnskabet,

Skelbæk

kommenterede

mens

un-

salget.

A RET 196 8

Medarbejderne
i Philips Lampe blev orienteret
af
underdirektør
Thomas Hansen.
Der holdten tillige
informationsmøder
i Miniwatt
og for medarbejderne
i Philips A/S samt stabsafdelingerne
under hovedselskabet.

Midt i rækken af gratulanter,
der spændte
lige fra direktion, kolleger og medarbejdere
til forhandlere
og repræsentanter
fra elbranchens foreninger, dukkede pludselig fire
motionister
op ved receptionen for prokurist
P. Bjørnholt, hvis 25 års jubilæum fejredes
ved en reception
i demonstrationslokalet
i
Philips Lampe den 1. april.
Bjørnholt, der også som motionist er meget
aktiv, blev af sine "holdkammerater"
ønsket
tillykke
med to håndvægte til hjemmebrug
samt en sang på melodien "Som ungkarl da
har man det godt": "Som motionist da har
man det godt, man løber og hopper, og bøjer
og strækker, som motionist da har man det
godt."
Aldrig før har man vist set nogen bøje arm
på den måde ved en jubilæumsreceptionl
Det var et indslag, der vakte jubel.
Forinden havde J. Nancke hyldet Bjørnholt
på kollegers og medarbejderes vegne og foræret ham et Ole Kilberg-maleri
"Stockholm"
og et Tissot lommeur. På personaleforeningens vegne gratulerede John Langhoff med
en dejlig vinkurv, og der var en lang række
hilsener og gaver fra Eindhoven, fra forhandlere og andre forretningsforbindelser.

pO PU LÆ R J U B ILA R
At fuldmægtig Johs. Timmermann
er populær blandt sine kolleger fik han et tydeligt
bevis på, da han torsdag den 10. april fejrede sit 25 års jubilæum. Det blev en minderig dag for ham. - Du er afholdt blandt
dine kolleger på grund af din hjælpsomhed,
og kunderne, som du har kontakt med på
ordrekontoret
i Philips Elapparat, sætter stor
pris på den personlige kundebetjening,
som
du yder dem, sagde W. Kofod, da han overrakte gaven fra kollegerne. Det var et stort
Rya-tæppe.
Blandt den lange række gratulanter, der under receptionen ønskede at trykke Timmermanns hånd, var også Erik Hornsleth, der
på personaleforeningens
vegne overrakte
ham en kurv med noget godt - som tak for
den hjælp, han altid er parat til at yde kolleger, der ønsker hans råd.

TAK
Jeg er overvældet over den opmærksomhed,
jeg modtog på min jubilæumsdag, og jeg beder alle, der glædede mig, gennem "Philiskopet" modtage en hjertelig tak.
J. Timmermann

Repræsentanterne
i Philips Elapparat var hjemme på jubilæumsdagen
for at lykønske J. Timmermann.
Fra venstre ses T. Schmidt, Hans Bang, Chr, Hansen, Kai Falck, Max Møller, salgschef J. Winkelmann,
jubilaren, Hugo Carlsson, Ove Alstrup og Bjarne Christensen.

J. Nancke overrakte
gaven fra medarbejdere
kolleger: Et maleri og et lommeur.

og

Motionsafdelingens
formand, Preben Laudrup, ønskede sammen
med Susanne
Petersen
tillykke
med to håndvægte til hjemmetræning.
Også Carl
Nielsen og Gram Jensen var mødt op i træningsdragter,
og hele holdet gav opvisning,
mens de
sang Laudrups versificerede
hyldest:
"Fra holdet,
hvor du sundhed henter, vi skam også dig i aften
venter ... "

Jubilaren
og direktør
er gammel gymnast.

S.

A.

Windelin,

der

selv

TAK
En hjertelig tak for al den opmærksomhed,
der blev vist mig den 1. april, og for alle de
gaver, jeg modtog.
P. Bjørnholt

W. Kofod gratulerede

pA kollegernes

vegne.

/

INTERESSANT FOREDRAG OM TEORIEN ·BAG TRIVSELSTAllENE
- Må jeg spørge Dem som psykolog, hvad
der er grunden til, at vi er ca. 150 til dette
møde, når indbydelsen er gået ud til næsten
to tusinde medarbejdere, spurgte værkstedsfunktionærernes
formand, V. Falck.
Efter at have kigget sig rundt i Jenagadekantinen for ligesom at fornemme størrelsen,
svarede direktør, dr. phil. Eggert Petersen,
Mentalhygiejnisk
forskningsinstitut:
- Jeg
synes, det er udtryk for realitetssans.
Hvor
skulle de to tusinde have været allesammen?
Det var et af de replikskifter,
der fulgte efter Eggert Petersens foredrag den 16. april
om teorien bag trivselstallene,
som Værkstedsfunktionærernes
Sektion og Fællesklubben hos Philips Radio havde kaldt sammen
til for at give medarbejderne
en dybere forståelse
af den trivselsundersøgelse,
der
sidste efterår blev foretaget af "Mentalhygiejnisk for sknlnqsfnstltut".
Det var virkelig et
interessant
foredrag,
man fik at høre, og
spørgsmålene
bagefter
viste, at tilhørerne
havde været med.
Eggert Petersen indledte med at understrege,
at det ikke bare gælder om at blive rig, men
også om at skabe sig en rig tilværelse. Når
de elementære behov er tilfredsstillede,
melder andre, mere komplicerede,
sig. I velstandssamfundet
melder de sig med stor
styrke.
Eggert Petersen kom derefter ind på de undersøgelser, der nu er i gang eller er gennemført på en lang række arbejdspladser.
Han gennemgik i syv punkter selve trivselsfunktionen: Skabe gode fysiske forhold, danne reelle grupper, danne job, udvælge rette
mand til rette job, muligggøre tilpasning til
gruppen, skabe kommunikation
samt tryghed
i ansættelsen. Her nævntes også, at tilfredsheden afhænger af forholdet
mellem det,
man forventer, og det, man modtager.
Hvornår har du sidst spurgt?
Der klages ofte over kommunikationen.
Men
det er nærliggende at spørge: "Når du intet
har fået at vide - hvornår har du så sidst
spurgt?"
- Der er ingen grund til at skjule, at der

Direktøren for "Mentalhygiejnisk
Forskningsinstitut",
gode fysiske forhold betyder for trivslen.

dr. phil.

mange steder informeres dårligt. Nogle steder flyder der så meget papir, at medarbejderne bliver informationstrætte.
Andre steder gives der for få oplysninger. Ofte kniber
det med den opadgående kommunikation,
fra
medarbejderne
til ledelsen. Den bedste metode er mund-ti l-mund, idet den samtidig
skaber meningsudveksling.

MERE SPORT:

I den efterfølgende
spørgetid nåede Eggert
Petersen at kommentere en lang række problemer. Vi nævner her et par enkelte:
Luftforurening
på arbejdspladsen:
- Ja, det
kan indvirke på helbredet såvel fysisk som
psykisk.
Du eller De? - Det fører ikke til noget godt
at tvangsindføre
du-formen.
Bringes trivslen op blot ved at gennemføre
undersøgelsen?
- Hvis forventningen
stiger, og man modtager det samme, så er det dårligere. Men på
ti arbejdspladser
har vi fulgt undersøgelsen
op nogen tid senere. Her var der alle steder
sket noget.
Det sidste spørgsmål lød kort og godt: Bør
vi have en undersøgelse til?
- Ja, og vi er altid glade for at komme igen.

OPFINDERFINALE I EINDHOVEN I PINSEN

Efter præmieuddelingen
i foredragssalen
på Prags
Boulevard
blev de udvalgte modeller
beset. Jan
Ebbe Thamdrup (ved mikrofonen)
demonstrerede
sin talemaskine
for (fra venstre) redaktør William
Cauchi, Politiken,
den ene af hovedpræmievinderne, Frank Andersen,
direktør,
civilingeniør
Egon
Hansen og redaktør, ingeniør Per Nordgård, Populær Radio og TV-Teknik.

Da resultatet
forelå af den danske del af
"Philips
europæiske
konkurrence
1969 for
unge forskere
og opfindere",
var den 19årige stud. polyt. Stig Øye og den 22-årige
stud. techn. Frank Andersen som danske 1.
pris-vindere
hver 3.000 kroner rigere.
Pinselørdag
vil spændingen
være endnu
større hos de to unge opfindere. Da deltager de i den europæiske
finale i Philipsudstillingsbygningen
Evoluon, hvor der er
studielegater
på tilsammen
120.000 kroner
at hente for de seks bedste europæiske deltagere. Foruden Stig Øye og Frank Andersen
deltager ca. 30 vindere fra 14 andre europæiske lande.

DØDSFALD
Fru Ruth Henny Andersen, afdeling MK, Philips Radio, døde torsdag den 27. marts efter
nogen tids sygdom. Fru Andersen havde været ansat hos Philips siden 1959.

Eggert

Petersen,

BADMINTON-MESTRENE

forklarer,

.hvor meget de

KARET

Turneringen om Philips-mesterskaberne
1969
i badminton er forbi. Vinderne blev i damesingle Hanne Arup, i herre-single F. C. Nørregård, i mixed-double
Hanne Arup og Hans
Bang, i herre-double
Jesper Poulsen og F.
C. Nørregård.
Denne turnering
har tillige været retningsgivende for udtagelsen af badminton-holdet
til det nordiske sportsstævne i Oslo. (Se forsideartiklen I)
AAGE BOCH BLEV SKVTIEMESTER
Arets klubmesterskab
for 15 meter skydning
blev afviklet
i Jenagade torsdag den 27.
marts. Aage Boch blev klubmester og vandt
samtidig
mester-rækken
med 182 points.
B-rækken vandtes af Kaj Tølbøll Sørensen
med 176 points efter reglen "flest 10'ere,
flest 9'ere, o.s.v.", da både T. Jørgensen og
P. Poss havde samme pointstal. I C-rækken
vandt Allan Frederiksen
(Repax) med 175
points.
Samme aften uddeltes præmier for vinterens
interne
handicap-turnering,
der atter i år
vandtes af K. Haagensen.
Nu er vi i skytteafdelingen
igen i fuld gang
på Kalvebod hver onsdag aften. Der er sket
det glædelige, at to damer har meldt sig som
deltagere, og skulle der være andre, der har
lyst at være med, kan det nås endnu ved at
ringe til undertegnede på lokal 855.
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