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INGENiØR W. STELZER BLEV »ARETS MAND«
Modtog PeS-pris for automatiserings-

og overvågnings-projekt

til 1'12 mill, kr.

Plakater,
der advarer mod forureningen
bladsgade og nærmeste omegn.

i Holm-

STØJ· OG RØGPLAGE
I HOLMBLADSGADE
Philips vil påny tage sagen op med
den virksomhed, der forurener

-S-algsingeniør 'vV, Stelzer meu
K. Thingsig (t.v.) og prokurist
34 stk. i Grenå-projektet.

sine hædersbevisninger
sammen metJ-afde-lingens
J. H. Lissau, som fremviser
en af de regulatorer,

En meget ærefuld anerkendelse er blevet en
af salgsingeniørerne
i Philips
ElektronikSystemer AIS til del. W. Stelzer, Afdeling
for Industri og Forskning, har for nylig ved
det internationale
salgsmøde i Kassel i VestTyskland fået tildelt den eftertragtede
"PCSAward" for det bedste projekt i 1972. PCS
står for Process Control Systems, proceskontroludstyr.
Prisen uddeles en gang årligt
og tilfalder den, der har gennemført det mest
interessante
projekt.
Sammen med prisen
følger et smukt sølvfad.
Prisen for 1972 blev givet til Stelzer for levering, projektering og idriftsættelse
af automatiseringsog overvågningsudstyr
til gærfabrikken
i Grenå, som er en afdeling af
A/S De Danske Spritfabrikker.
Projektet har
kostet ca. 1'12 million kroner.
På Grenå-fabrikken
produceres
så meget

nye cnef-;- civiliaqc niør
hvoraf der er indgået

gær, at det forsyner hele hjemmemarkedet
og en del af eksportmarkedet.
Grundstofferne
i produktionen
er affaldsmaterialer
fra sukkerproduktionen.

Også glæde herhjemme
Også herhjemme har W. Stelzer fået anerkendende ord med på vejen. Ved en sammenkomst i Afdeling for Industri og Forskning udtrykte
prokurist
J. H. Lissau sin
glæde over den indsats, der var ydet ved leveringen af projektet til fabrikken i Grenå.
Afdelingschef
K. Thingsig,
som netop har
overtaget ansvaret. for afdelingen efter Lis-.
sau - der nu alene beskæftiger
sig med
Afdeling for Audio-Visuelle
Systemer - håbede på, at Stelzer i fremtiden kunne hjemtage endnu en pris.

Plakater, som Danmarks Kommunistiske
Par-'
ti har opsat i Holmbladsgade,
advarer de
mange forbipasserende
mod en kraftig industrifo ru ren ing.
Denne forurening,
som Philips ikke har nogen som helst andel i, har længe været generende for adskillige
Philips-medarbejdere.
ForL!~enin.ge.oJ.aIDm..er i særliq qr ad Philipskompleksets
fløj ud mod Holmbladsgade.
I
den senere tid er der flere og flere af de
henved 500 ansatte, som arbejder på lndustrigården, der har klaget deres nød til ejendomsforvaltningen,
som nu påny vil tage sagen op med den virksomhed
her i nabolaget, der er årsag til forureningen.

Miljøet
hovedtema i Phillps-knnkurrence
Europæisk ungdom (12-21 år) opfordres til at beskæftige sig aktivt med
forureningsproblemer

SAMARBEJDSKONFERENCE
I PHiliPS
RADIO A/S
Samarbejdet mellem værkførerne og mellemledeisen til debat i næste week-end

VEJEN GIK TIL NØDDEBO, da personaleforeningen
PAP kørte på skovtur
stemte deltagere ved at gøre klar til afgang fra lndustriqården.

den 31. august.

Her er de fest-

Som en fortsættelse
af den fraværsundersøge Ise, der blev gennemført
i Philips Radio AIS i foråret, holdes i næste week-end
en samarbejdskonference
på Tune Landbrugsskole.
Den arrangeres
på initiativ
af
Værkstedsfunktionærernes
Sektion.
Konferencens formål er at få gennemdrøftet
og videreudviklet
samarbejdet mellem værkførerne og mellemledelsen,
så der skabes
større forståelse
for den anden parts problemer og vanskeligheder.
.Phlltskopet"
vil i næste nr. bringe referat
fra konferencen.

IDE

KONKURRENCE
Den europæiske ungdomskonkurrence
har i år forurening som hovedtema
Philips' årlige konkurrence for unge forskere og opfindere, der udskrives den 1. oktober, rummer en appel til europæisk ungdom
(12-21 år) om at beskæftige sig aktivt med
forureningsproblemer.
De unge, som vil deltage i konkurrencen,
deriblandt forhåbentlig
mange danske, opfordres til at komme med
forslag til forbedring af miljø.
Sidste år indledtes herhjemme et samarbejde om konkurrencen
med Danmarks Tekniske Museum, Vejledningskontoret
for Opfindere og Dansk Forening til Fremme af Opfindelser. Nu udvides samarbejdet
til også
at omfatte den anden store ungdomskonkurrence "Fysikernålen",
som Danmarks Fysiklærerforening
gennemfører
i samarbejde
med Familie Journalen.
Indsendte projekter
vil begge steder blive vurderet med henblik
på deltagelse i den anden konkurrence.
I år får deltagere
desuden ti Ibudt en begrænset støtte under udarbejdelsen
af deres
konkurrenceprojekter.
Det er civilingeniør
Swenn Poulsen, Philips Telekommunikation,
der har påtaget sig at rådgive de unge deltagere, formidle kontakt til fagfolk og i enkelte tilfælde også at stille udstyr til rådighed i kortere perioder.
Deltagerne skal senest 1. februar 1974 indsende deres bidrag til den danske del af konkurrencen, hvor der er to præmier på 3000
kr., to præmier på 2.000 kr. og seks præmier
på 500 kr. De to hovedpræmievindere
går
videre til den europæiske finale, som denne
gang finder sted i Aachen i Vest-Tyskland.
Konkurrencen
er også åben for Philips-ansatte og deres børn, og regler kan rekvireres hos Philips Skole Service på ASta 2222
lokal 369.

VEJEN GIK
TIL NØDDEBO
PAP-skovturen med ukendt mål endte
på idyllisk nordsjællandsk kro
Fredag den 31. havde personaleforeningen
PAP inviteret medlemmer med ledsagere på
skovtur med ukendt mål. 150 tog mod indbydelsen og kom med busser frem til den
idylliske nordsjællandske
kro, Nøddebo.
Skovturen var den første fest, hvor Philips
Lampe-medarbejderne
- efter at de var kommet med i foreningen - havde anledning til
at feste med de øvrige kolleger fra Industrigården og Centrallageret.
De viste deres interesse for fællesskabet
ved at møde frem
i stort tal. - Mere end en fjerdedel af deltagerne
var Lampe-folk,
oplyste
formand
Preben Laudrup, - og de lyste op i selskabet og satte et godt præg på festen.
Laudrup havde traditionen
tro skrevet sang
til festen. Efter middagen spilledes
op til
dans, og Povl Andersens orkester var i intens aktivitet hele aftenen. Så intens, at de
næppe havde tid til at slukke tørsten. Det
viste en beskeden ølregning til de populære
spillemænd.

Staletdrikning
cielle hold.

var en al de morsomme

konkurrencer

ved lamilielesten

i Køge. Her dyster

det kommer-

FAMILIEFEST I KØGE
Personaleforeningen i Jenagade holdt konkurrencer i stafetdrikning og dans
på Hotel Hvide Hus
Personaleforeningen
PPR i Jenagade holdt
familiefest fredag den 7. september. Henved
150 medlemmer
med ledsagere deltog, og
det blev til en både hyggelig og munter
aften.
Efter at busserne ved 19-tiden var kommet
til Hotel Hvide Hus, samledes man omkring et
fortrinligt
middagsbord. Midt på aftenen åbnede baren, og der spilledes op til dans.
Det var Steff's kvartet, der stod for musikken, som fik de mange middagsmætte
medlemmer ud til dans og motion.
Der var arrangeret forskellige
konkurrencer.
Således var seks par udtaget til en dansekonkurrence,
hvor de skulle gennemføre tre
danse. Mest munterhed oplevede man dog
omkring
en konkurrence
i stafetdrikning.
Hertil var udtaget fire hold. De var opdelt
efter tilhørsforhold
på virksomheden:
Et var
Repax-medarbejdere,
et andet medlemmer
fra administrationen,
et tredje
omfattede
kommercielle
folk og i det fjerde var medarbejdere i de tekniske afdelinger. Det blev
medarbejderne
i de tekniske afdelinger, som
suverænt vandt denne disciplin.

Efter midnat serveredes natmad og derefter
vendte busserne tilbage til København med
trætte, men glade festdeltagere.

Dansen

gik lystigt

på "Hvide

Hus".

SOM SILD
I EN TØNDE
Jyske Philips-medarbejdere
ved Molsrevyen

PAP-medlemmer

på dansegulvet

på Nøddebo

kro.

i trængsel

Personaleforeningen
Jylland tog fredag den
1O. august på sommerudflugt
til Femmøller
Badehotel. Der var 92 deltagere, og de følte
sig som sild i en tønde, da de sammen med
medarbejdere
fra andre århusianske firmaer
salte sig til middagsbordene.
Trængslen var
også stor på dansegulvet.
Aftenens
højdepunkt
var Molsrevyen,
hvis
aktører med Simon Rosenbaum i spidsen inkasserede et stort bifald.
Serveringspersonalet
havde på grund
af
trængslen svært ved at komme frem til bordene med nye forsyninger,
så det var et sobert selskab, som returnerede til Århus kl. 1
om natten.
B. Brodersen

TI TOG EKSAMEN
I 1973
Heraf to med handelsvidenskabeligt
diplom, HD
Ti Philips-medarbejdere
afsluttede helt eller
delvis deres studier før sommerferien,
heraf
to som HD'ere, tre med første del af handelsvidenskabeligt
diplom, fire som merkonomer og en som engelsk korrespondent.
De to, der erhvervede handelsvidenskabeligt
diplom fra Handelshøjskolen
i København,
var Janne Thousig, tid!. Philips Radio AIS
(regnskabsvæsen),
og Jørgen Sarlvit, Miniwatt AIS (afsætningsøkonomi).
Svend Arne Flyvholm,
Philips-Electroloqica
A/S, J. Jost Jensen, Philips Lampe AIS, og
Per Hansen, Philips Telekommunikation
AIS,
sluttede første del af HD-studiet.
Merkonomstudiet,
der foregår
på Specialskolerne - normalt som et tre-års aftenkursus - blev gennemført af Viggo Jørgensen,
Philips Elektronlk-Systerner
A/S, F. Gundahl
Sørensen, Philips-Electrologica
AIS, Torben
Kyhl, Philips Lampe AIS, og O. Karlsmark,
Philips Radio AIS.
Elsebeth Lund Nielsen, Informationsafdelingen, tog eksamen fra Handelshøjskolen
som
engelsk korrespondent.

AFSLUTTET LÆRETID
Inden for de sidste måneder har nogle af
vore kontorelever afsluttet deres læretid hos
Philips. Det er Leif Bentsen, Merete Frische,
Ulla Holmer og Larsl'fansen.--

NYUDLÆRTE
ELEKTRONIKMEKANIKERE:
Repax
fejrede
fredag den 3. august seks lærlinge,
der
var udlærte som elektronikmekanikere.
Fra festen
ses her (fra venstre) værkfører Axel Jensen, Steen
Rasmussen,
Hans Jensen,
Gert Højerup,
Steen
Rasmussen, Leif Jørgensen, Allan Smith og værksteasc herP-:--IIfz er, u
--

HENNING
CHRISTENSENS
25 ARS JUBILÆUM:
- Du er både saglig og har lune. Din store saglighed er ikke til at komme udenom, og dit lune væsen gør enhver samtale med dig til en behagelig
oplevelse,
sagde afdelingschef
Mogens Carlsen i
sin hyldest til prokurist
Henning Christensen
på
jubilæumsdagen
torsdag den 16. august. På billedet herunder står jubilaren
sammen med direktør
H. Bertelsen
og Mogens
Carlsen
og betragter
uret, som sammen med en filmfremviser
var kollegers og medarbejderes
gave. Receptionen
blev
holdt i mødelokale
416 på Industrigården,
og her
var der mange, der benyttede
anledningen
til at
lykønske
dagens
afholdte
hovedperson.
Blandt
dem var (på billedet herover) direktør Egon Hansen, direktør Max Poulsen, direktør S. A. Windelin
og-d'i re k-t...-H.,- Be=te l's-eA7-F-or~clen-f·r-\!-A nn e- M a";·9Christensen
var også børnene Tom og Nina med
til at sætte præg på receptionen,
og de fik, som
et - forgængeligt
- minde om fars store dag, hver
en kæmpemæssig
godtepose.

VETERAN-SOMMERFEST:
Philips Veteran Klub holdt sommerfest
på Hotel Hvide Hus i Frederiksdal.
Det
blev en hyggelig eftermiddag,
som startede
omkring det store kolde bord og sluttede med kaffe og
cognac. Kapelmester
Bruno Henriksen, der var med til at sætte stemningen
i vejret, er på billedet herover omgivet af et udsnit af de deltagende veteraner og deres ægtefæller - fra venstre frk. Helga Dam,
Svend Rasmussen, frk. Rigmor Povelsen, A. Visdahl, fru Else Busck, B. Matthissen og frue, P. Mikkelsen
og formanden, Verner H. Mørch.

TAK
En hjertelig tak til alle, der med gaver og
hilsener var med til at gøre min jubilæumsdag til et festligt og uforglemmeligt
minde.
Henning Christensen
Tak for gaver og hilsener, jeg modtog i anledning af mit 25 års jubilæum. Det glædede
mig meget.
Johs. Jørgensen
Jeg vil gerne udtrykke min tak for venlighed
og opmærksomhed,
som blev vist mig ved
25 års jubilæet.
Karl Larsen
Til alle, der glædede mig med gaver og
venlige ord ved min afsked, reller jeg en
hjertelig tak.
I. Paludan

~-------------------
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NYE PRODUKTER

B R I Q~,~~~TU R N E R I N G E N
BLE.V
EN STOR
SUCCES
,
Philips-par pænt placeret i KFIU-turneringen, der afvikledes i Jenagade

Kassettebåndoptager 2407 med forstærker og højttalersæt.

SPÆNDENDE
FRA PHILIPS

NYHEDER
RADIO

Mange interessante
modeller
i det omfattende underholdningselektronik-program
I demonstrationslokalet
i Jenagade udstiller
Philips Radio A/S hele det store program af
radio, TV, båndoptagere
og grammofoner,
og som her ved sæsonstarten rummer mange spændende nyheder.
Mest iøjnefaldende er det nye farve-TV program, der omfatter hele seks modeller. De
er fuldtransistoriserede
og giver "kvikstart",
d.v.s. at lyd og billede kommer på få sekunder. Fire af. apparaterne
har fingertouch
kontroller,· hvorved man kan skifte fra program til program blot ved en let berøring af
de seks programvælgere.
Programvalget
indikeres med lysende cifre. Et enkelt af de
nye farve-TV er udstyret med fjernbetjeningsenhed, og alle modeller kan umiddelbart tilsluttes en VCR-maskine - en Video Cassette
Recorder.
I rækken af sort/hvide TV er der to nyheder:
En 17 tommer transportabel
model i farverne metallic eller hvid og en 20 tommer bordmodel til reolanbringelse.
Tre kompakte stereoanlæg
Der er tre nyheder i kompakte stereoanlæg:
RH 943 er en sammenbygning
af pladespilleren 007, kassettebåndoptageren
2506 og
stereoradioen
701. GR 804 består af kassettebåndoptageren
2503 og pladespilleren
004.
GF 603 har kun forstærker
og pladespiller
og er - til en pris omkring 650 kroner det hidtil billigste
tilbud for afspilning
af
stereoplader.
Radio-Recordere
- de transportable
radioer
med indbyggede kassettebåndoptagere
- er
blevet meget populære, og i sæsonen bringes to nye modeller på markedet. RR 432 og
RR 522 minder en del om de tidligere rnoHi-Fi pladespilleren 207.

Sommerturneringen
i bridge blev igen i år
en stor succes. Den. var arrangeret
af Københavns Funktionær
Idræts Union, KFIU,
og blev afviklet
i Philips-kantinen
i Jenagade.
Turneringen
spilledes over fem aftener, og
der deltog 112 par, som de sidste tre aftener var opdelt i fire rækker med hver 28
par. De seks bedst placerede
par i hver
række blev præmieret - og det var med fine
Philips-produkter
fra LP-plader og strygejern
til kaffemater og kassettebåndoptagere.
De par, der helt og delvis bestod af Philipsmedarbejdere,
fik pæne placeringer.
Bedst
var Bent Frandsen og Svend Blankholm, der
i det skrappe felt i A-rækken sikrede sig en
femte-plads.
Blandt modspillerne
var flere
landsholdspillere
og en nybagt nordisk mester.
I B-rækken fik Anni Frandsen og Ib Lundby
en femteplads.
Og i D-rækken gjorde Philips sig også stærkt gældende med en andenplads til Birte Othmar og Leif Egeskjold

samt en femte-plads
ken Olsen.

til Kurt Olsen og Maj-

10 års jubilæum til næste år
Sommerturneringen
hos Philips er nu en af
landets største. Med den stigende interesse
kan man roligt regne med rekord-tilslutning
til næste år, når turneringen for tiende gang
spilles i Jenagade.

. Br·idgeafdelingens formand, Knud Leth Rasmussen [ti l venstre), uddelte de mange flotte Philipsgevinster ved sommerturneringens afslutning den
29. august. Her er det til det bedst placerede
Philips-par, Bent Frandsen (til højre) og Svend
Blankholm, der fik en femte-plads i A-rækken.

100 MILLIONER BILLEDRØR
Radio-Recorderen RR 432.
deller, mener
med trykknapper
på toppen
mere betjeningsvenlige.
En ny Hi-Fi pladespiller, 207, adskiller sig fra
sine forgængere ved i stort omfang at være
produceret af formstof. Det er billigere, men
det er først nu lykkedes at få tilfredsstillet
kravene til stabilitet
med dette materiale.
Pladespilleren
kommer også med trækabinet
med dimensioner, som gør det muligt at spille 30 cm plader med lukket låg.
Kassettebåndoptager
med indbyqqet
mikrofon
Spole-ti l-spole båndoptagere fortsætter uændret. I kassette programmet er der for nylig
kommet en transportabel
model, 2225, med
indbygget mikrofon, som også kan tages ud.
Senere følger en nyudviklet
kassettebåndoptager, 2407, med indbygget udgangsforstærker og et højttalersæt,
der kan behandle 10 watt inden for et frekvensområde
på
50-18.000
Hz. Sidst på sæsonen kommer
samr:ne model uden forstærker, 2509.
En spændende nyhed fra Philips Radio i denne sæson er den nyudvikling
på højttalerområdet, som bliver præsenteret
på Hi-Fi
udstillingen
i november. Det er det såkaldte
MFB-system - motional feed back - som behandler 60 watt med Hi-Fi kvalitet i kabinetter på 15 liter. "Philiskopet"
vil senere omtale denne nyskabelse.

Philips TV-billedrør
nr. 100.000.000 blev fornylig produceret
på billedrørsfabrikken
i
Eindhoven, Holland. Det er det største antal,
der er fremstillet
af en enkelt virksomhed.
Philips produktion er fordelt på flere fabrikker. Men alene i Eindhoven er der produceret ca. 15 millioner og på Europas største
billedrørsfabrik
i Aachen, Vest-Tyskland,
ca.
20 millioner.
Hvis man lagde de i alt 100 millioner billedrør ved siden af hinanden, ville de udgøre et
40.000 km langt bånd, svarende til jordens
omkreds
ved ækvator.
Vejede man dem,
blev det til en million tons. Men.endnu mere
ufatteligt er det næsten, at de sammenlagt
vil være midtpunktet
i ca. 2.000 milliarder
seer-timer.
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