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FABRIKSORGANISATIONEN
I PHILIPS RADIO AIS
Organisationsplan i næste nummer af
"Philiskopet"

30. OKTOBER 1969

NR.8

Underdirektør C. Hermann sammen med de første fire elever, der kom i praktik
venstre) Erland Jørgensen, Jonna Pluzek, Robert Lund og Allan Smith.

14. ARGANG

hos Philips

Næste nummer af "Philiskopet"
vil indeholde
en organisationsplan
for fabrikken i Philips
Radio A/S med de ændringer, der er ved at
blive gennemført,
og som allerede i store
træk er medarbejderne
i Jenagade bekendt,

under det nye uddannelsesforsøg

i Jern- og Metalindustrien:

(fra

PHILIPS MED I NYT UDDANNELSESFORS8G
Jern- og Metalindustriens lærlingeuddannelse i støbeskeen - fire af de ferste elever under den nye ordning
begyndte hos Philips den 5. oktober
På "Metalindustriens
Fagskole" indledte 120
elever den 1. september deres uddannelse
inden for Jern'
og Metalindustrien.
Dette
hold er det første, som deltager i en undervisning, der nu er i støbeskeen. Undervisningen skal afløse den nuværende lærlingeuddannelse, der ofte har været ude for hård
kritik. Efter fem uger på skolen kom eleverne ud i praktik den 5. oktober. Philips fik fire
af de 120 elever.
Underdirektør,
civilingeniør
C. Hermann, Philips Radio, har været medlem af arbejdsudvalget, som har tilrettelagt
forsøget, og er

nu formand for forsøgsudvalget,
der skal følge undervisningen
i indløbsperioden.
Om hovedlinierne
i det nye forsøg fortæller
C. Hermann, at man har stræbt efter, at de
unge, der vælger en faglig uddannelse, skal
have lejlighed til at se og lære, hvad den
omfatter. Det endel ige valg kan derefter træffes på et betydeligt sikrere grundlag end i
dag.
Uddannelsen er to-delt
- Hvordan er uddannelsen tilrettelagt?
- Den er to-delt. Første del foregår på Me-

talindustriens
Fagskole og suppleres
med
praktik-ophold
på virksomheder.
Anden del
vil i store træk forme sig som den hidtidige
lærlingeuddannelse,
hvor eleven har tilknytning til en bestemt virksomhed. Uddannelsen
- og herunder længden - er dog endnu under drøftelse i udvalget.
- Hvor lang tid varer første del?
- Uddannelsens
første del er opdelt i tre
trin af 14 ugers varighed, hvoraf knapt halvdelen foregår på skolen. De første ni ugers
praktik foregår i tre væsentligt
forskellige
(fortsættes

side 4)

PÅ LØRDAG I AOF-CENTRET:

FAMILIEFESTEN VAR VELLYKKET

Diskussion

Restaurant Delfino på Hundige Strandvej var
rammen om PPR's familiefest fredag den 26.
september. Ca. 70 medlemmer - næsten alle
med ledsager - oplevede en vældig hyggelig
aften.
Vejret var sommerligt, og det blev en varm
fest for alle deltagerne.
Men især for Per
Lemser fra laboratoriet.
Han vandt Philips
nye tørrehjelm
og skulle straks undersøge,
om der var varmere under hjelmen end i salen. Tørrehjelmen vandt. Der var også andre,
der vendte hjem med en præmie efter aftenens konkurrencer.
Aktiviteten
på dansegulvet var stor, og så
god var konditionen blandt festdeltagerne,
at
orkestret måtte fortsætte en ekstra time, før
PPR-medlemmerne
og deres deltagere vendte næsen nordpå efter en vellykket familiefest.

omkring

trivselsundersøgelsen

På lørdag, den 1. november, vil tillidsmænd
og arbejdsledere
i Philips Radio A/S mødes
på AOF-centret for at diskutere kommunikations- og samarbejdsproblemer
på grundlag
af den trivselsundersøgelse,
som "Mentalhygiejnisk
Forskningsinstitut"
sidste år gennemførte.
Arbejdet med trivselsrapporten
har allerede
stået på i nogen tid. På et samarbejdsudvalgsmøde før sommerferien
besluttedes det
at nedsætte et snævert udvalg til at undersøge, hvordan man bedst kunne komme videre på grundlag af rapporten.
Dette udvalg består af overingeniør S. Janlev, fællestillidsmand
Sv. Loft og formanden for værkstedsfunktionærernes
sektion, V. Falck.
Efter en omhyggelig
gennemgang af materialet har der været møde med samtlige arbejdsledere
og tillidsmænd
samt repræsentanter for virksomhedsledelsen.
De synspunkter, der her blev udvekslet, har såvel arbejdsledere som tillidsmænd ønsket uddybet
under den konference, som nu holdes.

Per Lemser, laboratoriet,
under den nye Philips
tørrehjelm,
der var hovedgevinst
i konkurrencen
under PPR's familiefest.
Fru Rosa Kaj Jensen (til
venstre) og fru Lis Woltemaht fik som trøstpræmie
hver en gas-lighter.
Ved siden af tørrehjelmen,
PPR's formand, Erik Hornsleth.

/

PHILIPS-LYS PA HOVEDBANEGARDEN:
Næste gang De besøger hovedbanegården,
bør De lægge mærke til hallens udstyr og ikke blot kaste et flygtigt blik
på uret. Det er også blevet lettere nu at se de mange interessante
detailler
med det belysningsanlæg,
som Philip" Lampe netop har leveret. Det blev taget
i brug den 3. oktober og består af 48 SON højtryksnatrium-Iamper,
der med samme strømforbrug
som tidligere giver en lysstyrke, der er fem gange så stor
og kaster et varmt og behageligt
lys over hovedbanen og dens pulserende liv. - Stationsforstander
L. A. M. Haugsted (til højre), Københavns Hovedbanegård,
fortæller værkmester
B. Albertsen,
DSB, overingeniør
Egon Jensen, Philips Lampe, afdelingsingeniør
K. Garsdal, DSB, og ingeniør L. Aagaard, Philips Lampe,
at de mange stamgæster,
der tidligere har holdt til i de mørke kroge, føler sig trængt bort af det stærke lys.

TAK
Må jeg
teligste
der var
festlig.

herved have lov til at udtale min hjertak til alle mine tidligere
kolleger,
med til at gøre mil) jubilæumsdag så
Det var overvældende.
Flemming Kristiansen (Kemovit)

PA PENSION
Kalkulator
hos Dansk Røntgen-Teknik
Af S,
Arne Kastrup, der blev ansat hos Philips i
1937, går på pension med Udgangen af november måned.
Vi ønsker Kastrup et langt og lykkeligt otium.

UDSTYR FOR MERE END 1I!N MILLION KR.: Til det 5000 m' store kursuscenter
"Scanticon"
i Skaade
Bakker, som er opført af "Dansk Ingeniørforening"
og "Den alm. danske Lægeforening"
m. fl., har
Philips-Bofa
leveret et teknisk meget avanceret undervisningsudstyr.
Det har kostet mere end en million kroner og består af 106 TV-modtagere,
seks TV-kameraer,
fire videorecordere,
fem båndoptagere,
syv overhead-projektorer,
fire filmfremvisere,
44 mikrofoner
og et omfattende centraludstyr.
Scanticon's
direktør, Jørgen Roed, lægger her et bånd på en af videorecorderne
i centrets tekniske central. I baggrunden ses S. Ramsing, Philips-Bofa.

REPAX

TREDIE

SUPERMARKED

Repax tredie supermarked, S-Lageret i Odense, åbnede onsdag den 1. oktober. Det skete
kun få måneder efter starten af en tilsvarende aktivitet
i Arhus, og sammen med SLageret i Lemberggade på Amager giver disse supermarkeder
nu radio- og TV-branchen
en stor indkøbsmæssig
fordel. Det er væsentligt billigere
at få varer på S-Lagrene
end på den traditionelle
bestillingsmåde.
Ligesom i Arhus er der knyttet et serviceværksted til Odense-afdelingen for reparation
af radio, TV, båndoptagere, grammofoner og
el-apparater. Her råder serviceteknikerne
A.
Holm og A. Kristiansen. Den daglige ledelse
i Odense har K. Tølbøll Sørensen.

JERNTABLETTER

TIL

UNDERSØG SELV
Ved de rutinemæssige
helbredsundersøgelser, der efter bedriftslæge Johs. Hagelsten's
tiltrædelse
nu så småt er ved at komme i
gang igen, vil der til alle kvindelige medarbejdere, som ønsker det, blive udleveret
en lille bog "Selvundersøgelse
af brystet".
Bogen vil også være fremlagt i venteværelserne i Sundhedscentrene
og udleveres
i
rimeligt omfang til alle, der ønsker det. Den
kan således også gives til familiens kvindelige medlemmer, selvom
de ikke er ansat
hos Philips.

DONORERNE

Bispebjerg Hospitals blodbank besøgte Philips fra 6. til 8. oktober, og på sundhedscentrene i Jenagade og på Industrigården
havde 253 medarbejdere stillet sig til rådighed.
Foruden den traditionelle
forfriskning
fik donorerne også en æske jernpiller,
der skal
sikre en hurtigere erstatning for den afgivne
blodmængde.
Som et forsøg benyttede blodbanken denne
gang plasticposer
til opbevaring af blodet.
De er mere hygiejniske og mere håndterlige
end de flasker, der hidtil har været benyttet,
fortalte læge Steen Kristiansen,
der havde
ansvaret for det tre-dages besøg hos Philips.

FARVE-TV TEKNIKERE pA SKOLEBÆNK:
Repax
gennemfører
i oktober, november og december en
serie
et-dages
kurser
for Philips-forhandlernes
teknikere.
Kurserne
holdes i Lyngby, Arhus, AIborg, Herning,
Abenrå, Odense og Vordingborg.
Serviceinspektør
L. Møller-Madsen,
Repax (til højre) er her i gang med praktikundervisningen.

I

MOTION ER VEJEN TIL SUNDHED OG VELVÆRE
Vor nye bedriftslæge, dr. Johs. Hage1sten, vil også gennem "Philiskopet"
give Philips
medarbejdere gode råd. Han starter med at fortælle om motion og om at "gi' hånd".
I de følgende numre tages andre emner op under rubrikken:
"Lægen skriver"
Mennesket består af 40 pct. muskler, men
stadig flere tekniske hjælpemidler
bevirker,
at vi næsten ikke bevæger os mere. Resultatet er synligt på de fleste. Man ved, at overvægt forkorter
livet, og at fedme betyder
mindre velvære. Derfor gør De Dem selv en
tjeneste ved at slippe af med de overflødige
kilo.
Det er trist at holde diæt, især hvis man hører til dem, der lever for at spise. Hvis De
derfor vil spise, hvad De har lyst til, og
alligevel være slank, må De bevæge Dem
mere.
Det er ikke svært at motionere sig slank.
Bruger De for eksempel 100 kalorier om dagen, vil De i løbet af; et år have tabt 6 kg
fedt. 100 kalorier
svarer til for eksempel
fem minutters hurtig trappegang, ti minutters
almindeligt løb, 15 minutters almindelig cykling eller 20 minutters almindelig gang.
Man troede engang, at øget kropslig aktivitet bevirkede
en tilsvarende
øget appetit,
således at man ikke ville tabe i vægt ved at
bevæge sig mere. Dette er ikke rigtigt.
Ikke bare afmagring
Motion er andet og mere end en afmagringskur. Motion er måske det vigtigste
våben
mod hjerte-karsygdomme.
I 1910 døde i
Danmark omkring 15 %, i dag dør over 50 %
af disse lidelser. Måske hænger denne kraftige stigning sammen med, at vi bevæger os
for lidt.
Man ved,
at den kropsligt
aktive ikke så hyppigt
rammes af en blodprop i hjertet som den
stillesiddende,
at motion til dels kan forebygge ryglidelser og si idgigt,
at motion giver øget nattesøvn,
at motion øger arbejdsevne n, modvirker

overbelastning
og giver overskud af kræfter til fritidsbeskæftigelse,
at motion bevirker, at man kan leve stærkt
uden derfor at dø ung,
at motion ikke blot øger velværet, men
også forfrisker
tankerne.
Motion vil inden længe være et nyt status-

HANDTRYK KAN VÆRE
SMITTEFARLIGE
I visse dele af verden anvendes udveksling af håndtryk som normal hilsen, og Danmark er vel et af de lande,
hvor denne
hilseform
anvendes
i
størst udstrækning.
Det er klart, at fremgangsmåden
indebærer risiko for smittespredning
i
almindelighed
og selvsagt endnu mere udpræget i perioder med forekomst
af egentlige epidemiske sygdomme.
Næste gang De besøger lægen i et af
sundhedscentrene,
vil der derfor ikke
blive givet hånd, men De vil i stedet \
blive modtaget med et høfligt "goddag". Dette må på baggrund af ovenstående ikke opfattes som nogen form
for uopdragenhed, uvenlighed eller afvisende holdning, men som en simpel
hygiejnisk foranstaltning.
I hvilken udstrækning
undladelse
af
udveksling af håndtryk vil blive praktiseret
i fremtiden
inden for andre
områder af virksomheden vil vise sig,
men tilrådeligheden
heraf kan næppe
betvivles - set fra et rent sundhedsmæssigt synspunkt.
J. Hagelsten

LÆGEN SKRIVER
symbol. Først og fremmest fordi det at være
i form betyder, at man har større mulighed
for at nyde livet.
Begynd i dag at træne konditinoen op, og De
vil ingen længe få øget velvære, mindre
træthed, en god nattesøvn - og et bedre
udseende. Husk: Motion er for alle, men
specielt for dem over 30 år og specielt for
dem, der siger, de ikke har tid til at motionere. Inden De begynder, søg da eventuelt Deres læges råd, nemlig hvis De enten er
stærkt overvægtig, har en hjertesygdom, forhøjet blodtryk, en eller anden kronisk lidelse,
er gravid eller ikke har motioneret i de sidste 10 år. Husk dog, at det er farligere for
alle at være stillesiddende
end drive fornuftig motion. Motioner aldrig under eller lige
efter en feberperiode.
Begynd forsigtigt
Begynd nu, men begynd forsigtigt.
Det kan
være farligt pludseligt og uden forberedelser
at kaste sig ud i voldsomme kropslige anstrengelser,
træn Dem derfor langsomt op.
Vælg en motionsform,
der er fornøjelig. Motion skal være .en morsom vane og gerne
en daglig vane. Begynd med en spacfseretur
på 20-30 minutter 2-3 gange ugentlig. Gå
undertiden den samme tur og tag tid for at
se, om De bliver bedre. Når tiden går ned,
går konditionen op. Når Deres kondition bliver bedre, sæt så tempoet op, tag eventuelt
cyklen og begiv Dem ud på længere ture.
(fortsættes

side 4)

PHILIPS-MOTIONISTERNE I EREMITAGELØBET: Motionsafdelingens
ti-mandshold
placerede sig som nr. 47 i "Eremitageløbet"
søndag den 28. september og
var dermed i den bedste trediedel. Alle deltagerne fra Philips gennemførte løbet på tider, der lå under deres træningstider,
og de bedste var knap en time
om det! På billedet til venstre ses Preben Laudrup (tv), Erik Rolf Pedersen og Bjarne Cecil klar til start. På det andet billede ses fra venstre i bageste række: Bent Frandsen, Bent Erik Roemose, Børge O. Møller, Kurt Krog Andersen samt Erik Rolf Pedersen og foran: Børge Klemvig, Preben Laudrup, Bjarne Cecil,
Erling Kjær og Aage Boch. - Træningen til næste års løb er allerede begyndt, og man håber at få følgeskab af endnu flere motionsglade Philips-folk,
når
det næste år igen går løs over Eremitagesletten.
(Fot. K. Bjørnholt).

/
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Uddannelsesforsøg

(fortsat

fra side 1)

virksomheder.
Eleven kommer derefter syv
uger på skole, og i anden omgang beskæftiges eleven Rå, to virksomheder,
der ikke erhvervsmæssigt
afviger væsentligt fra hinanden. Derpå skal der foretages et valg om enten at fortsætte eller forlade uddannelsen eller eventuelt vælge et andet arbejdsområde. Fortsættes uddannelsen er der endnu syv
uger på skolen og syv uger i en virksomhed, hvorefter det endelige erhvervsvalg opstår. Derpå videreføres
uddannelsen
i den
nævnte anden del.
- Har denne uddannelsesform
samme mulighed for at blive forældet som den hidtidige?
- Nej, for i dette forsøg, som jeg vil understrege, at der er tale om, er det kun hovedrammen, der er givet. Indholdet formes, efterhånden som forsøget skrider frem. Derved
har vi mulighed for at nå det ideelle mål,
som er sat, nemlig at finde frem til en moderne og flexibel uddannelse af den arbejdskraft, som virksomhederne
har behov for.
Jeg føler mig overbevist om, at den stadig
vil kunne følge med tidens krav.

Lægen skriver

(fortsat

fra side 3)

- For at måle fremgangen kan De foruden at
tage tid over en bestemt distance tælle Deres morgenpuls, inden De står op. Tæl antallet af slag i 60 sekunder. For en normal
stillesiddende
vil pulsen være omkring 70,
mens den konditionstrænede
vi I have lavere
puls - jo lavere puls, jo bedre kondition.
Husk også med jævne mellemrum
at veje
Dem. Brug om muligt benene eller cyklen,
fremfor motorkøretøjet,
når De bevæger Dem
rundt. Boykot elevatoren, brug i stedet trapperne. Undgå i det hele taget så mange "bekvemmeligheder"
som muligt, og De vil føle
Dem bedre tilpas.
Ovenstående bygger på råd fra overlæge P.
Schnor, udarbejdet
i anledning af "Eremitage-løbet"
- han har venligst givet lov til
at "stjæle" fra hans vejledning, der er baseret på stor erfaring inden for idrætsmedicin
og motionering.
J. Hagelsten

Elly Olsen er klar til at kaste bowling-kuglen
under en af bowlingsafdelingens
træningsaftener
og følges
spændt af (fra venstre) Else Hansen, Kate Nielsen, Birgit Jønsson, Ursula Jørgensen, Molly Lund, Ragna
Pileborg Jensen, Birthe Rørvald, Lis Andersen, Else Tegneby, Minna Nielsen og Domicilia
Dores.

PHILIPS-DAME
VINDER
FKBU~-BOWLINGSrÆVNE
Et enkeltmands-bowlingstævne,
der var arrangeret i Rødovre Centrets bowlinghal
af
FKBU (Firma-Klubbernes
Boldspil Union) blev
meget overbevisende
vundet af en af vore
damer fra kanalvælgerproduktionen
i Jenagade, og to damer fra samme afdeling fik
pæne placeringer.
Vinderen af stævnet, fru Barbara Samsø, er
engelsk født, men dansk gift. Hun blev bedste spiller med 684 points. Med 611 points
blev fru Else Hansen nr. 3 i A-rækken, og
fru Jonna Nielsen fik sin 3. plads i B-rækken
med 437 points.
Nye trøjer i bowlingafdelingen
Forud for den nye sæson har bowl ingafdelingen købt nye trøjer med Philips skjold på
brystet og Phil ips navnetræk på ryggen. I

ROMERSK
AFTEN I
KUNSTFORENIN~EN
Torsdag den 13. november kl.,20 slår Philips
Kunstforening
dørene op til foredragssalen
på Prags Boulevard 80 for en romersk aften
med kunstmaleren Kristian Begtorp.
"Romerske fontæner og livet omkring dem"
er titlen på foredraget, der ledsages af farvelysbilleder.
Det giver et indtryk af de utallige, plaskende springvand, der er et af de
mest markante træk i Roms bybillede. Også
fontænernes maleriske miljø inddrages for at
anskueliggøre
spændingen mellem tradition
og modernitet, mellem kunst og folkeliv. Alle
Philips-medarbejdere
med familie har gratis
adgang.

.".
disse trøjer repræsenterer
spillerne afdelingen i FKBU- og Rødovre Center-turneringer.
Afdelingen har 35 medlemmer og spiller med
to herrehold og to damehold. Der trænes på
onsdage og torsdage på Engvej og i Rødovre
Centret. Nye medlemmer er velkomne. Henvendelse til K. Krog Andersen på lokal 701.

Håndboldafdelingen :
OSRAM TABTE TIL PHILIPS
Lørdag den 27. september besøgte ni norske
håndboldpiger
København. Det var et hold
fra Osram i Drammen, som her mødte Philips nye damehold, der meget overbevisende
- men ikke særligt gæstevenligt
- vandt
16-4 over de norske jenter.
Det samme håndboldhold har i KFIU's dameserie
I vundet 4-0
over "Idrætsklubben
Skjold", men led nederlag til "Toldassisteniernes Idrætsforeningl"
2-5 og til "Sparekassen Sjælland" 2-8. Lederen af håndboldafdelingen, A. Sieben, roser dog damerne for
deres gå-på-mod og humør, og fordi de "tager nederlaget med flaget oppe".
I herre-håndbold
har Philips anmeldt to hold
til vinterturneringen.
Vore "old boys" har
spillet mod "Bikuben" den 5. oktober og vundet 14-10. Vort hold i 2. division har vundet 10-9 over "B&W",
men måtte se sig
slået af "F. L. Smidt" 12-13 og af "Gladsaxe Kommunes Idrætsforening"
23-26.
Håndboldafdelingen
modtager 'meget gerne
nye medlemmer.
Der trænes hver lørdag i
Sundby Hallen, for herrer kl. 12-13 og for
damer kl. 13-14. Tilmeldelse sker til A. Sieben på lokal 630.

PHILIPS

TRYK

