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VI VANDT IKKE GULD I AR!
Sverige var bedste nation ved de nordiske Philips-mesterskaber,
der blev afviklet i Finland i maj måned

Deltagerne i Philips Sportsstævne i Kastrup Lufthavn forud for afrejsen til Helsingfors.

Vi vandt ikke guld i Helsingforsl Det var eI-
lers ved at bi ive en vane for de danske
idrætsfolk' at hjemføre førsteprisen ved de
nordiske Philips-sportsstævner. Siden 1965
har vi kun en gang tidligere, i 1971, måttet
overlade pokalen til andre.
Det 6. nordiske sportsstævne blev holdt i
Helsingfors fra 22. til 25. maj, hvor hvert
land stillede med 24 deltagere. Der blev
dystet i fodbold, bowling for damer og orien-
teringsløb. De danske forventninger var sto-
re, men vi måtte nøjes med en tredjeplads
efter Sverige og Finland og med Norge på
fjerdepladsen.

PSV - eller Philips Sport Verein i
Eindhoven - har vundet det holland-
ske fodboldmesterskab for første
gang i 12 år. Mesterskabet var hjem-
me, da PSV ved en kamp i Eindhoven
den 11. maj slog FC Den Haag med
3-1.
Sejren over Den Haag og en 3-0
kamp mod FG Amsterdam ugen forud
bragte Philips-holdet på førstepladsen
med to points foran Feyenoord fra
Rotterdam og seks points foran Ajax
fra Amsterdam.
Det var PSV's femte mesterskab. Det
første blev vundet i 1929.

PSV BLEV FODBOLDMESTRE

Carsten Brohuus, Philips Lampe A/S, Oden-
se, har givet "Philiskopet" denne beretning
om sine indtryk fra turen:

Bowling-pigerne på 2.-pladsen
Efter en dejlig sejltur fra Stockholm til Hel-
singfors, kørte vi til Otnås sportshotel, hvor
vi blev budt velkommen af den finske leder,
Charlie Austin, og efter indkvarteringen og
en let frokost, startede de forskellige kon-
kurrencer.
Vore bowling-piger placerede sig førsteda-
gen på en 2.-plads, hele 500 points efter
Sverige. Det overraskede dem, men de hav-

(fortsættes på bagsiden)

sv. LOFT GENVALGT
Var enstemmigt indstillet til posten
som fællestilidsmand
Fællesklubben i Jenagade genvalgte på gene-
ralforsamlingen onsdag den 3. juni Sv. loft
som fællestillidsmand for det kommende år.
Han var enstemmigt indstillet af 'klubbens
repræsentantskab, der består af samtl ige
tillidsmænd.
Der var 180 deltagere i generalforsamlin-
gen, hvor man indgående drøftede beskæfti-
gel sessituationen .

Ove Sprogøe og Morten Grunwald foran "Multi
Sean" under en prøve forud for filmoptagelsen til
den næste film i serien om "Olsen-Banden".

OLSEN-BANDEN pARØVERTOGTIPCL
Ove Sprogø e, Morten Grunwald og andre
medlemmer af "Olsen-Banden" var en dag i
maj på røvertogt i Glostrup, hvor de stjal
guldbarrer fra Philips Centrallager, som Nor-
disk Film Co. i dagens anledning havde givet
navneforandring til "Multi Sean".
Der foregik mærkelige ting inde på lageret,
inden barrerne forsvandt med DSB fra Phi-
lips-terminalen ind mod København og sene-
re ud i Europa i ly af mørket.
Philips havde udlånt Centrallageret til opta-
gelsen af den nye "Olsen-Banden"-film, der
får premiere til efteråret, og optagelserne
blev fulgt med stor interesse af medarbej-
derne på PCL i pauserne ind imellem arbej-
det.

MARKETENDERIET MODERNISERET: Første fase
af moderniseringen af Industrigårdens marketen-
deri blev afsluttet mandag den 9. juni kl. 10.59,
da håndværkerne overlod lokalet til første fro-
kosthold. Og resultatet er blevet vældig godt. Der
er stor tilfredshed på begge sider af ekspeditions-
skranken. C. Raun, der har ledet det store ar-
bejde med moderniseringen får herunder serveret
den første kop kaffe fra de nye maskiner af mar-
ketenderiets leder Birgit Kirkegaard.



SAMARBEJDSKONEERENCEa~~~ ..).1.
oPA CENTRALLAGERET

- Styrker samarbejdet og lysten til jobbet, fortæller Vilh. Nygaard

Et udsnit af deltagerne i Centrallagerets samarbejdskonference på restaurant Byparken i Glostrup.

Onsdag den 7. maj var cirka 45 medarbej-
dere fra Centrallageret i Glostrup til samar-
bejdskonference på restaurant Byparken
sammen med ledelsen, der var repræsente-
ret ved underdirektørerne Arne Echart, C.
Hermann og Jørgen Holm samt afdelings-
chef G. Dyrstad.
Et af emnerne for mødet var et nyt forslag
fra ledelsen til en ændret ansættelseskon-
trakt for medarbejderne i lagerhuset i Glo-
strup. Det blev meget ivrigt diskuteret, og
det viste sig, at der var behov for en sådan

gennemgang, idet der var tvivl om flere em-
ner.
- Det er nu anden gang i løbet af tre år, at
medarbejderne på Centrallageret har delta-
get i konferencer, afholdt af ledelsen, siger
lagerekspedient Vilh. Nygaard, der også er
medlem af bladudvalget. - Igen viser det
sig, at netop den slags arrangementer styr-
ker samarbejdet og lysten til jobbet. Og som
referent til "Philiskopet" fra disse møder er
det bemærkelsesværdigt for mig at notere
den interesse og iver, der lægges for dagen.

17 KVIKKE HOVEDER PÅ BESØG I KØBENHAVN
I slutningen af maj besøgte en gruppe hol-
landske Philips-medarbejdere Danmark. Det
var årets 17 udvalgte idekassevindere med
ledsagere, samt den hollandske ldekasse-
ledelse. Hvert år præmierer Philips i Hol-
land de bedste idekasseforslag med en ud-
landsrejse, og i år havde man valgt at lade
turen gå til København.
Søndag den 25. maj ankom vinderne til Ka-
strup, hvor de blev modtaget af underdirek-
tør Arne Echart. Umiddelbart efter kørte
gruppen til Prags Boulevard, hvor de blev
budt velkommen til Danmark på flydende
hollandsk af fabriksdirektør C. Hermann. Som
optakt til besøget så de hollandske gæster
et dias-show om Danmark og Philips i Dan-
mark, og efter denne korte introduktion
kørte man så til Hotel Imperial, hvor gæster-
ne boede under besøget. Vejret var strålen-
de, humøret højt og forventningerne store,
da man ved frokosttid indledte det tre-
dages program med en frokost i Hotel Scan-
dinavla's tagrestaurant.
En sightseeing-tur bragte gæsterne rundt til
Københavns seværdigheder, og om aftenen
oplevede de Tivoli's specielle atmosfære. De

En af de sidste års danske ldekassevlndere , mon-
trice Berit Krebs, udveksler idekasseerfaringer
med tre af sine hollandske kolleger.

følgende dage var gruppen på rundtur i
Nordsjælland samt en tur til Sverige.
På turens sidste dag besøgte man Philips
Radio. Her blev gæsterne modtaget af direk-
tør S. A. Windelin, som komplimenterede
vinderne for deres initiativ og udtrykte hå-
bet om, at idekassevinderne under deres
besøg på fabrikken ville få nye impulser og
ideer. Fabriksdirektør C. Hermann fortalte
om organisationsudvikling og selvstyrende
grupper. Under rundgangen på fabrikken blev
der stillet mange spørgsmål.

Hollandske idekassevindere på rundtur i produktionsafdelingen i Philips Radio A/S. Yderst til højre
fabriksdirektør C. Hermann, der tog sig af en af de tre grupper, som holdet bestod af.

HVORHEN I FERIEN?

Philiskopet har spurgt nogle medarbejdere,
hvor de skal tilbringe ferien. Her er svarene:

Lisbeth Lauridsen, lele: I år skal Trine og
jeg deltage i et familiekursus på Tommerup
Højskole på Fyn. Børnene bliver passet fire
timer om dagen, og i samme tidsrum er der
gennemgang af Fyn's historie, fynsk digter-
og malerkunst etc, for de voksne. For at
anskueliggøre disse ting vil der blive arran-
geret ture rundt på øen, Vi glæder os meget,
og det er en billig fornøjelse, 700 kr. for os
begge for 14 dage.

Ruth Jespersen, Philips Radio: Den 6. juli
flyver jeg til Moskva med en gruppe fra
Folketurist. I Moskva stiger vi på Den Trans-
sibiriske Jernbane, som efter seks dages
togrejse bringer os til Irkutsk, Novosibirsk
og Khabarovsk. Efter to dages ophold flyver
vi via Moskva tilbage til Danmark efter en
forhåbentlig spændende og interessant tur.

Wiwi Nielsen, Postafdelingen: Jeg skal til
den italienske Riviera i år. Vi kører derned
i bil og skal bo i en lejlighed i Diano Marina
i fjorten dage. Fra Italien kører vi til Østrig,
hvor vi skal bo nogle få dage for så at køre
tilbage til. Danmark gennem Tyskland.

Peter Frier, Professionel Service: I begyn-
delsen af juli rejser jeg med min familie
til Eindhoven, hvor vi skal bo i to uger, Vi
skal dels besøge familie dernede og dels på
ture rundt i landet. For ikke at belaste fami-
lien bytter vi hus med en af mine venner og
kolleger i Eindhoven. Han ankommer med sin
familie til Danmark et par dage før vi rejser,
så vi får lidt tid sammen inden turen går
til Holland. En nem og billig måde at holde
ferie på for begge parter.

PCL-medarbejderne danser på terrassen i Glostrup
ved foreningens sommerfest.

SOMMERFEST pA PCL
Personaleforeningen i Glostrup holdt fredag
den 6, juni sin første sommerfest. Der var
mere end 100 medarbejdere og ledsagere
til smørrebrød i den smukt pyntede kantine,
og efter kaffen spillede .The coffee mills
swingers" op til dans, Det ledes af en af
PCL's egne medarbejdere, Helge Jensen,
der selv motionerede trommerne med stor
ildhu.
Terrassen var i dagens anledning blevet
overdækket, men opvarmningen sørgede del-
tagerne selv for, ganske effektivt, endda,



Mens Preben Laudrup gratulerede på ,.Philiskopet"s vegne, rullede bladudvalget en 12 meter lang
transparent ud, der karakteriserede 25 års jubilaren Sv. Loft's indsats, bI. a. gennem 21 års medlems-
skab af udvalget.

sv. LOFT's 25 ÅRS JUBILÆUM

Den første gave til Sv. Loft var et armbåndsur fra
Fællesklubben. Med den fulgte et hjerteligt knus
fra ti Ilidsmand Vanda Jensen, mens fru Loft ser
smilende til.

Direktør S. A. Windelin lykønskede på direktio-
nens vegne. I midten receptionens vært, fabriks-
direktør C. Hermann.

To af børnene fra børnehaven mødte op med et
slagtertrug, som de selv havde brændt deres lyk-
ønskning ind på.

TAK
16. maj vil jeg mindes som en dag, hvor jeg
blev endnu mere overbevist om værdien af
det fællesskab, vi har her hos Philips. Det
varmede kolossalt at se de mange pensio-
nerede arbejdskammerater og funktionærer
herude. Det viser, at de stadig føler sig
knyttet til virksomheden.
Tak for den hjertelige lykønskning, min ko-
ne og jeg modtog ved receptionen og dagen
igennem. De mange håndtryk og de dejlige
gaver betyder, at vi i lang tid fremover vil
have jubilæumsdagen i lykkelig erindring.
Tak.

. Sv. Loft

Jeg vil gerne også her sige hjertelig tak til
alle, som glædede mig med gaver og hilse-
ner på min 40 års jubilæumsdag.

Børge Sørensen

- Du har været en god Sv. Gønge og en
god Sv. Trøst! Sådan karakteriserede Pre-
ben Laudrup i et muntert ordspil fællestil-
lidsmand Sv. Loft, da han på bladudvalgets
vegne lykønskede med 25 års jubilæet fre-
dag den 16. maj. - Du har siddet 21 år i
udvalget, men på grund af din indsats føler
vi det, som var det mindst 25, sluttede
Laudrup, før han sammen med receptions-
gæsterne i det tætpakkede mødelokale C
udbragte et hip-hip hurra for den meget
afholdte jubilar.
Men før Laudrup kom til, havde tillidsmand
Vanda Jensen på Fællesklubbens vegne
overrakt Sv. Loft et armbåndsur, og Børge
Mikkelsen den store fællesgave, som bestod
af et komplet bilradiosæt. Der var også
hilsener fra Værkstedsfunktionærernes Sek-
tion, Kunstforeningen, Fremdriftsgruppen,
Marketenderiudvalget, Hjælpekassen, Fælles-
klubben på NGI, TL-Klubben, klubber og per-
sonaleforeninger på PCL og andre udeafde-
linger, Personaleforeningen PPR, Afdeling
Ejendom, og - hvad der ikke mindst glæ-
dede jubilaren - fra vuggestuen og børne-
haven.
Derefter fulgte Sparekassen SOS, Arbejder-
nes Landsbank, AOF, Dansk Arbejdsmands-
forbunds socialpolitiske udvalg og samme
forbunds oplysningsafdeling, Komiteen for
Arbejderkonferencen, Arbejdstilsynet, Spe-
cial- og Fabriksarbejderne i Glostrup, Koge-
og Smørrebrødsjomfruernes Fagforening,
Kvindeligt Arbejderforbund, afdeling 5, og
der var hilsener fra mange enkeltpersoner,
ikke mindst fra pensionerede Philipsmedar-
bejdere.

TRE
FRA

PLETSKUD
HOLSTEBRO

Klaus Moth, 16-årig skoleelev fra Holstebro,
har ramt plet i mere end en forstand. I 1974
deltog Klaus i "Philips europæiske konkur-
rence for unge forskere og opfindere" med
et billigt skydeanlæg, som han selv havde
opfundet. Dommerkomiteen fandt skydean-
lægget både sjovt og dygtigt udført. Klaus
fik både ros, diplom og femhundrede kroner
med hjem som præmie.
Hjemme i Holstebro meldte spørgsmålet sig,
om pengene skulle bruges til nye opfindel-
ser, skydes op i skydeteltet på det årlige
dyrskue eller sættes i banken. Ingen af de-
lene. Vestjyske drenge er ikke helt som an-
dre drenge. Pengene skulle investeres i en
Hereford kalv. Den skulle nok vokse sig stor
og 'give mere i rente, end banken kunne til-
byde.
Mens kalven gik på marken og tyggede drøv,
sendte Klaus' fysiklærer hans opfindelse til
Japan. Der skulle nemlig afholdes en stor
konkurrence for unge opfindere, udskrevet
af den japanske opfinderforening i anled-
ning af dens 70 års jubilæum. Tiden gik og
kalven voksede.
Forleden dag kom der så brev fra den dan-
ske ambassade i Tokyo. Plet igen for Klaus
- han er nu blevet udvalgt til at repræsen-
tere Europa/Afrika på en stor opfinder-ud-
stilling i Tokyo. Til august sælger Klaus så
sin kalv og drager en uge til Japan med alt
betalt.
Og for de penge, han får for kalven, vil han
købe fotoudstyr med hjem. Så kom ikke her
og sig, at vestjyske drenge er helt som andre
drenge.

TAK
Mit 40 års jubilæum blev en festlig og ufor-
glemmelig dag. Hjertelig tak til alle, som
medvirkede hertil, og tak for de dejlige ga-
ver og blomster. Søren Wang Hansen

S. WANG HANSENS 40 ARS JUBILÆUM: Fredag den 30. maj var Medico's store mødelokale i Århus
omdannet til en veritabel kunstudstilling. Anledningen var konstruktør S. Wang Hansens 40 års jubi-
læum, og "kunsten" på væggene var et udvalg af hans store produktion af tegninger gennem de 40 å~.
Den ældste tegning viste et Centralix-stativ fra 1936. På billedet (herover) overrækker fru Eny Chri-
stensen en kassettebåndoptager fra medarbejderne, mens P. Friis og O. Chr. Rasmussen ser til. At der
var trængsel i receptionslokalet viser nedenstående, hvor man i forgrunden (fra venstre) ser Arne
Møller, Th. Fausbøll, Sven Møller, jubilaren og hans frue, O. KGhl (med ryggen til), M. H. Sørensen,
Paul Waltenburg og Birgit Thuesen.



7-tallet
CYKELKURV købes. Ida Christensen, Jena-
gade, lokal 642.

BØRNEVENLIGE TIBETANSKE TERRIER-
HVALPE (med stamtavle) til salg. Højde:
Ikke over 40 cm. Skal ikke klippes eller
trimmes. Pris 1.500 pr. stk. A. Feldthusen,
Philips Service, lokal 445.

ORANGEFARVET STYRTHJELM sælges for
50 kroner. R. Christensen, PCL, (02) 454333
lokal 238.

pA PENSION
Lagerforvalter Ib Worm
Lagerforvalter Ib Worm går den 30. juni d.å.
på pension efter næsten 30 års virksomhed
hos Philips.
Hr. Worm begyndte hos os som chauffør,
kom efter nogle år på kommercielt lager og
avancerede gennem en uhyre fl ittig og dyg-
tig indsats til lagerforvalter. Ib Worms ar-
bejdsfelt var det store produktområde in-
denfor Philips Elapparat A/S. Worm havde
altid, foruden en særdeles mønsterværdig
orden på sit lager, et godt forhold til alle
kolleger og til de kommercielle grupper, han
betjente. Hr. Worm nåede at gøre de første
par år med ved centraliseringen af lagrene
på PCL, men har i det sidste år passet ar-
kivet i EDB-driftsafdelingen.
Vi siger Ib Worm tak for de mange gode
arbejdsår hos os og ønsker ham held og
lykke i sit otium. A. Echart

Lægen skriver:

FORKØLELSE OG
C-VITAMINER
Der har i de senere år været en vis inter-
esse for anvendelse af høje doser C-vitamin
(askorbinsyre) som kosttilskud, dels fordi
man angav, at velbefindendet bedredes, dels
som forebyggende middel mod forkølelse.
De daglige doser, som anbefales til det sid-
ste formål, ligger fra 'h til 1 gram dagligt,
og ved de første tegn til forkølelse - "ved
det første nys" - øges dosis til 3-4 gram
dagligt.
Så store mængder er imidlertid ikke nemt
at tage, bI. a. fordi det kan betyde indtagel-
se af 20 almindelige C-vitamintabletter og
ved forkølelse 80 almindelige C-vitamin-
tabletter om dagen. Desuden kan den rene
askorbinsyre give visse gener, især hos folk
med tendens til svag mave eller maveka-
tarr, i form af halsbrand og "sure opstød".
Der er imidlertid nu kommet et vitamin-C
granulat (pulver), som tolereres bedre, på
markedet. Det er baseret på hybenekstrakt
med ekstra tilskud af askorbinsyre, idet man
samtidig ved en særlig sammensætning har
nedsat den sure effekt.
Det medfølgende målebæger rummer to
gram granulat svarende till gram askorbin-
syre. Granulatet opløses let i såvel kolde

SPOR~EN SPORTEN
VI VANDT IKKE GULD ...

(fortsat fra forsiden)

de all igevel så meget hold på nerverne, at
de beholdt 2.-pladsen.
Orienteringsløberne havde det nok sværest,
for orienteringsløb er jo næsten national-
sporten i de andre tre nordiske lande. Men
jeg tror, at de klarede sig bedre, end de
selv havde regnet med. De måtte dog dele
3.-pladsen med Norge.

Vandt i fodbold over Finland
Vort fodboldhold lagde flot ud mod Finland
og vandt 8-2. Men på andendagen kom vo-
re elleve ned på jorden igen, idet vi om for-
middagen tabte 0-1 til Norge i en kamp,
hvor vi brændte selv de største chancer.
Om eftermiddagen skulle vi derfor vinde
2-0 over Sverige for at blive nummer 1.
Tabte vi, ville vi kun blive nummer 3.
I starten af kampen gik det meget godt, men
efter at svenskerne var kommet foran på
lidt af et kludemål, var det sket. Vi blev
spillet helt ud af banen og tabte 4-0, helt i
overensstemmelse med spillet.
Lørdag aften var der afslutningsfest på
Briind6 Casino i den finske skærgård. Efter
en dejlig middag var der pokaloverrækkelse,
og det var med vemod, Preben Laudrup over-
rakte den store vandrepokal til Sverige. Han
indrømmede dog som den gode sportsmand,
han er, at det var det bedste hold, der hav-
de vundet.
Så blev der spillet op til dans, og havde
man ikke fået opbrugt sin kondition i kam-
pene, så havde man chancen her.
Næste morgen skulle vi tilbage til Danmark.
Og efter at have takket finnerne for et fint
tilrettelagt arrangement, tog vi afsted til
lufthavnen. Vi havde en dejlig flyvetur direk-
te til Kastrup, og kunne tage afsked med
hinanden efter en oplevelsesrig tur til de
1000 søers land.

Carsten Brohuus

MAX ANDREASSEN OG
HAUERBERG BLEV
PHILIPS-MESTRE I SKAK

Som sædvanlig blev den årlige skakturne-
ring vundet af Max Andreasen, endda suve-
rænt med 12 points af 13 mulige og uden

som varme drikke og kan tages i f. eks. te
eller orange juice. Det tåles, efter det op-
lyste, også af folk med tendens til "sur
mave",
Det bør nævnes, at askorbinsyre i form af
nævnte granulat er dyrere end askorbinsyre-
tabletter - pr. daglig dosis a 1 gram er pri-
sen ca. 40 øre. Der er mange tilhængere af
C-vitamin til nævnte anvendelse - og de la-
der sig ikke rokke i troen på dets ufejlbar-
lighed til at lindre forkølelser.
Skulle andre have lyst til at prøve, fås det
omtalte præparat i håndkøb på apotekerne
og hedder IDO-C granulat. Prisen for 100
gram granulat, svarende til 50 normale dag-
doser, er omkring 20 kroner.

J. Jiagelsten

tabspartier. På 2.-pladsen kom Jørgen Dine-
sen med 9'12 points og på 3.-pladsen Kurt
Olsen medBl/z.
I korrespondanceturneringen var der betyde-
lig hårdere kamp om placeringerne, og her
blev resultatet, at E. Hauerberg vandt med
6 points af 7 mulige og uden tabspartier.
På 2.-pladsen kom Kurt Olsen med 5'12
points og på 3.-pladsen K. E. Helleshøj med 5.
Den 15. maj sluttede skakafdelingen sæso-
nen med præmieuddeling, og her blev en
lynturnering vundet af Kurt Olsen på de ef-
terfølgende pladser.

E. Hauerberg

8-1 TIL PHILIPS I BADMINTON
Uventet stor Philips-sejr
over Unidata
I flere år har badmintonafdelingen haft mindst
to hold med i K.F.I.U.'s holdturnering. Re-
sultaterne har været svingende, men i de
sidste sæsoner er det gået fremad, bI. a. på
grund af deltagelse af gode spillere fra
PhiIips-Electrolog ica.
Vi hal' nu måttet sige farvel til disse spille-
re, efter at de er overgået til Unidata og
dermed ikke længere kan være medlemmer
af Philips idrætsforening. For at markere
afslutningen på det gode samarbejde er der
blevet afholdt en turnering, hvor Unidata
spillede mod Philips.
Turneringen blev afviklet over to mandage
i ABC-Hallen, henholdsvis den 5. og 12. maj.
Alle odds var for en Unidata-sejr, men det
gik ikke helt som ventet. Af flere grunde,
men mest fordi en del spillere fra Unidata
måtte melde afbud i sidste øjeblik, vandt
Philips så stort som 8-1.

Hugo Bentzen

BRIDGE I NORRKtjPING
Bridgeafdelingen, der sidste år havde be-
søg af tre hold fra Philips i Norrk6ping, var
i weekend' en 9.-11. maj inviteret til en re-
turkamp. Vejrguderne viste sig fra deres
bedste side under turen, der foregik i tre
biler. Ved ankomsten blev vi budt velkom-
men af den svenske leder af bridgeafdelin-
gen, Kurt Hallner. Om lørdagen spillede
hvert hold tre kampe. Resultatet blev som
sidste gang. Svenskerne gjorde det bedre
end vi og vandt 5 ud af 9 kampe.

Kurt Olsen
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