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KLARA AAHØJ, montrice i PEI fik en
usædvanlig hyldest i forbindelse med sit 25
års jubilæum. Under Povl Nielsens tale blev
et forhæng trukket til side - og afslørede to
vildmænd, alias Børge Mikkelsen, MK 2,
og Arne Jensen fra lageret. De havde mel-
lem sig et våbenskjold, der illustrerede de
mange aktiviteter Klara Aahøj har del i. Da
de mange gratulanter havde sundet sig et
par sekunder over overraskelsen brød jube-
len løs - og var næsten ikke til at standse
igen. Blandt de øvrige talere var Gerda
Frederiksen.

Hollandske politiheste har
AP 2000 i sadeltasken

Det hollandske politi har afgivet omfat-
tende ordrer til A.P. Radiotelefon A/S.
Foreløbig er der kommet ordrer på 1200
apparater af typen AP 2000, og flere er
under forhandling. De fleste radiotelefo-
ner er installeret i politibiler, men da poli-
tiet også bruger motorcykler og heste, har
firmaet ihærdigt arbejdet med at udvikle
radioer til disse »køretøjer«.

Interessen for køb af radio telefonanlæg
har været voldsomt stigende i den seneste
tid. Det skyldes ikke mindst, at de stigende
benzinpriser , lønninger og driftsomkost-
ninger gør det attraktivt at spare tid og
kilometer.

Det kostede en del arbejde at få AP·2000 til
at fungere tilfredsstillende til hest. Især var
antennen et problem. Som det ses blev
løsningen, at den kom til at pege nedad:

KÆRLIGHED VED FØRSTE BLIK
kaldte radiotekniker John Baumgarten, før-
salgsafdelingen i Glostrup, sit bidrag til
dagbladet »Aktuelt«s fotokonkurrence. Fo-
tomodellen var han tre-årige datter Annica,
der kysser en oppustelig legetojsgarder. Fo-
tografiet vandt førstepræmien - en rejse for
fire til Sri Lanka (værdi ca. 12.000 kr.) - og
John Baumgarten drager af sted om et års
tid med nogle venner.

PHILIPS er den femte-største virksomhed
uden for USA, fremgår det af en analyse,
det amerikanske erhvervs-magasin »For-
tune« har foretaget. Analysen bygger på
omsætningstal, og de fem største er Shell,
Britisk Petroleum, National Iranian Oil,
Unilever og Philips.
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Så kom der gang ifacade-arbejdet
Håndværkerne er nu gået i gang med at I forbindelse med udskiftningen af vin-
sætte de første facade-elementer op, og duerne vil der i øvrigt blive en del forsats-
arbejdet ventes at tage fart inden længe. rammer til disposition. Det kommer til at

På skitsen kan man se, hvornår arbejdet ske etapevis, og medarbejdere, som er
er projekteret til at skulle ske de enkelte interesseret i at få nogle af dem, kan
steder. Forklaringen på tallene er føl- henvende sig til John Petersen, Ejendoms-
gende: 1. skal gennemføres i september, 2 i forvaltningen N 413, lokal 2284 - med
september-oktober, 3 i november, 4 de- oplysning om, hvor mange de er interesse-
cember, 5 januar, 6-7 februar, 8-9 marts, ret i at få.
10 april, 11-12 maj, 13-14 juni, 15 juli, 16
august og 17-19 august-oktober 1980.

HI-MESSEN i Herning 4.·8. september havde blandt udstillerne Philips Data Systemer.
Som det ses var standen godt besøgt - og der var mulighed for at se kontorcomputere og
tekstbehondlingsmaskiner, I øvrigt deltog også A. P. Radiotelefon A/S med en stand på
udstillingen . her var hovedattraktionen AP 2000, samt det, at der nu kan blive
fjernbetjening på alle apparater.

AVS har fået en ordre på fem farvekame-
raer af typen Video 80 til travbanen i
Charlottenlund. Kameraerne skal sættes i
drift i første kvartal af 1980.

Mange uafklarede
flytte-spørgsmål
Arbejdet med at forberede flytningen af
A.P. Radiotelefon til Jenagade-området er
i fuld gang. På et møde 31.. august blev
hovedretningslinierne for en delvis fælles
materialeforsyning/planning funktion af-
klaret. Der er dog en mængde detaljer, der
kræver videre bearbejdning.

På samme møde blev »geografien« for
produktionsafdelingen fastlagt - men det er
dog kun et grundlag for udarbejdelsen af
de endelige planer.

Når disse problemer er afklaret, kan
man udarbejde en detaljeret tidsplan for
flytningen af de forskellige AP-aktiviteter.

Philips Telekommunikation har modtaget
ordrer fra Post- og Telegrafvæsenet og fra
Fyns kommunale Telefonselskab på væ-
sentlige udbygninger i 1980 og 1981. Det
gælder de transmissionssystem er, der for-
binder telefoncentraler i Danmark, og
som gør, at mange samtaler overføres på
blot et enkelt trådpar eller et enkelt såkaldt
koaksial-kabeL

Philips Data Systemer har taget ny lokaler i
brug på 1. sal i Bremerholm 4, lige over for
Magasin. Her skal Data-skolen holde til,
ligesom afdelingen for udvikling af syste-
mer får hjemme her.

24. august var det 25 år siden, at dansk TV
fik sin første reportagevogn, der blev kaldt
OB 1. OB står for outside broadcasting.
Philips har leveret de nyeste OB-vogne og
var da også med til den lille festlighed, der
markerede jubilæet.

AVS har fra Københavns Brandvæsen fået
ordre på en såkaldt Voice-logger. Det er
en 33 kanals båndoptager, der både kan
optage fra radio og fra telefon. Enhver
samtale via telefon og radio optages - og
tiden inspilles samtidig - sådan at man
bagefter kan gå tilbage og gentage, hvor-
dan tingene egentlig skete. Apparatet skal
leveres inden udgangen af 1979.

I Philiskopet nr. 6 fortalte vi, at pjecen
»Advokathjælp i Hverdagen« kan rekvire-
res hos Det danske Advokatsamfund. Det
er dog ikke nødvendigt at gå så langt. Den
kan nemlig også fås ved henvendelse til
Juridisk sekretariat hos Philips. Adressen
er Kirsten Henriksen, lokal 2290, 4. sal
nord, vær. 4D9. I tvivlstilfælde er der også
mulighed for at få et råd med på vejen.



Tak
En hjertelig tak til de mange, der var med
til at gøre min sidste dag hos Philips til en
festdag, som jeg vil huske med glæde.

Roald Larsen

Hermed hjertelig tak til alle, der på for-
skellig vis var med til at gøre mit jubilæum
festligt.

Tage Østvall

En varm tak til alle, der var med til at gøre
mit 25 års jubilæum til en festdag.

Michael Bernstrem

Hjertelig tak til alle kolleger og venner, der
var med til at gøre mit 25 års jubilæum til
en stor og dejlig oplevelse. Det blev en
uforglemmelig dag for mig.

Villy Jensen

Hjertelig tak til alle, der var med til at gøre
min 25 års jubilæumsdag til en uforglem-
melig festdag - og tak for alle de smukke
gaver.

Klara Aahej

Min hjerteligste tak for dejlige gaver,
varme ord, vers og prosa og humørfyldte
overraskelser ved mit 25 års jubilæum. Det
vil jeg sent glemme.

Karl Skaarup

På pension
Specialarbejder Svend Aage Olsen (Ole),
Philips Elektronik Industri, går på pension
med udgangen af september efter 25 år hos
Philips.

Montrice Ulla Poulsen, Philips Elektronik
Industri, gik på pension med udgangen af
august efter 12 år hos Philips.

Overingeniør cand. polyt. Henning Dre-
jer, Philips Elektronik Industri, gik på
pension med udgangen af august efter 26 år
hos Philips.

Dødsfald

Underdirektør Jørgen Skelbæk døde lør-
dag 25. august efter længere tids svær syg-
dom. Han blev 53 år. Jørgen Skelbæk blev
ansat hos Philips i 1943.

DEN ENGELSKE KONCERN Halifax,
der arbejder inden for byggesektoren, har
placeret en ordre på PTS-6000 terminaler
til en samlet værdi af ca. 115 mill. kr. hos
Philips. Philips Data Systems, England,
skal levere apparaturer til omkring 400
Halifax-filialer i Storbritannien.

KARL SKAARUP, underdirektør i Afdeling
for organisation & EDB, beviste den 16. august
at han - selv efter 25 års virke hos Philips. - kan
springe med samlede ben over en stok. Prøven
blev udført, efter at Preben Laudrup havde
lykønsket Skaarup, der er aktiv motionist i
Idrætsforeningen. Forinden havde Mie Lykke
Larsen sagt tillykke fra medarbejdere og kolle-
ger med et brugt indisk søgræstæppe, der dog
skjulte selve gaven - et smukt, ægte tæppe.

MICHAEL BERNSTR0M PEDERSEN, eks-
pedient i Philips Telekommunikation fik en fisk
på krogen, da han modtog kollegernes gave til
25 års jubilæet. Swenn Poulsen holdt en kort,
humoristisk tale, inden han overrakte gaven.
Den blev i øvrigt fulgt op i de øvrige gaver,
sådan at jubilaren rigtig får mulighed for at
hygge sig i det kalundborgske. Han fik nemlig
også øvrigt udstyr som kogebog, proptrækker,
gammel dansk og en hængekøje.
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TAGE 0STV ALL, gruppetekniker i Philips
Service i Glostrup, fejrede 25 års jubilæum med
maner. Blev fejret af kolleger allerede fra mor-
genstunden - for så at møde til den officielle
festlighed. Henry Bøg fra førsalgsafdelingen
overrakte kollegernes gave, en transistorradio.
Han benyttede samtidig lejligheden til at hylde
Tage Østvall for hans gode kammeratskab og
arbejdet som tillidsmand for nogle år tilbage.



Klar til en ny runde - Bent Frandsen ser
kortene an.

240 bridge-spillere
dystede hos Philips
Philips årlige bridgeturnering med 120 del-
tagende par sluttede sidst i august. Vinder
i A-rækken blev Hougaard-Lythcke med
2236 point. Her var der en Philips-mand på
syvendepladsen, nemlig Knud Leth Ras-
mussen med Peter Lund, 2099 point.

I B-rækken vandt Erik Lund-N. J. To-
biassen 2225 point.

I C-rækken vandt P. B. Frederiksen-E,
Christiansen 2316 point foran B. Frandsen
(Philipsj-H, Lobker 2294 point.

D-rækken blev vundet af Maiken og
Kurt Olsen (Philips) over et par fra Dan-
marks Radio, der havde samme score, men
dårligere korrektion.

KFIU's formand Jørgen Lindby og re-
daktør Harry Grønkjær var mødt for at

hylde Erik Sørensen. Hab' var med til at
starte KFIU's 1;>;ri,qgea(geijngog er efter 25
år stadig aktiv i bestyrelsen. Det var en
glæde for Philips Bridgeklub, der altid har
nydt godt ah>Sørens« indsats, at klubben
var vært ved det arrangement, der dannede
ramme om hans hyldest.

Motion
Så er der igen aktivitet i motionslokaIerne -
for 12. år i træk. Hvis du har tænkt på at gå
til motion er det nu. Vi begynder efter
normal arbejdstid på følgende dage:
Bredskiftevej: mandag og onsdag
Jenagade: mandag og onsdag
Industrigården: mandag, tirsdag, onsdag
og torsdag
På motionsafdelingens vegne

Erling Kjær, lokal2384

Philips fik fjerdeplads
ved DM i håndbold
Philips 1. herrehåndboldhold besatte fjer-
depladsen ved landsmesterskabsstævnet i
Slagelse først i september.

Stævnet var arrangeret af DDSG & I
(De Danske Skytte-Gymnastik- og Idræts-
foreninger), og der var ca. 300 deltagere
fordelt på atletik, fodbold og håndbold.
Ved at vinde sommerturneringen i firma-
idræt repræsenterede Philips KFIU i hånd-
bold.

Modstanderne var vindere af amtsmes-
terskaberne landet over, som normalt spil-
ler i den danmarksturneringens 2. og 3.
division. Ved en strålende indsats på banen
vandt holdet tre af fem kampe i puljen -
blandt andet over så gode hold som Lynge-
Uggerløse og Aalborg 1919, besatte anden-
pladsen og skulle spille en ekstra kamp om
bronze-medaljerne. På dette tidspunkt var
kræfterne desværre brugt op, og Philips
tabte klart.

De næsten seks timers håndbold har
uden tvivl pudset formen af og styrket
holdet, der således står godt rustet til kam-

PHILlPSKJØBING var Philips Elapparats bidrag til El-Fair 79 - den årlige forhandler-
messe i Bella Center. l den driftige lille købstad var der travlhed under hele udstillingen.
Philipskjøbing var et godt blikfang, og mange forhandlere var i »Helsestudiet« og »Salon
MI K« for at se de mange nyheder til den personlige pleje - sidste nyt i solarier, shavere og
hårplejeprodukter. l »Delikatessen« var den nye køkkenmaskine »Combimaster« i stadig
aktivitet, mens den ny mikrobølgeovn til private blev demomnstreret i »Fremtidens
Køkkenhjælp«.Der var liv og glade dage i alle de »gamle« huse rundt om torvet, og i
gæstgiveriet »Oasen« hyggede Robert om de besøgende.

pene i KFIU's vinterturnering, hvor sidste
års mesterskab skal forsvares.

P. Lundberg

Idekasse-belønninger
Følgende idekasse-forslag er blevet præ-
mieret.

Bjame Olsen og Hans Guldborg, SCV,
har fået opmuntringspræmie for et forslag
til et apparat, der kan kontrollere en tørre-
tumbIers effektivitet.

Jens Kristensen, SHE, fik 900 kr. for en
nem metode til at justere masker i farve-
fjernsyn 22 C847 og 22 C849, samt opmun-
tringspræmie for en metode til at for-
hindre, at farve TV S26 C773 springer
mellem kanalerne.

Franz Fiala, førsalgsafprøvningen, fik en
opmuntringspræmie for en ide om at sætte
en skumgummiklods under printpladen i
radio 22 AH682 for at undgå printbrud ved
transport.

Jørgen Bennike, SCL, fik 1500 kr. for to
forslag til forbedringer af sæbeautomat og
skyllemiddelbeholder i vaskemaskine
AWB003.

Kursus-aktivitet
Bedriftsværnet indkalder til kursus i ele-
mentær førstehjælp i Jenagades kantine.
Det foregår over seks dage, nemlig 8.,10.,
11., 15., 16. og 18. oktober fra kJ. 16-18,
mødetid kJ. 15.30 i kantinen. Desuden er
der et to timers kursus i elementær brand-
bekæmpelse onsdag 24. oktober.

Kurserne er for bedriftsværnet både på
Industrigården, Bredskiftevej og Jena-
gade, og både nuværende som kommende
medlemmer er velkomne. Tilmelding hos
P. E. Jensen på lokal 3643.

Samme sted er der tilmelding for de
såkaldte § 9-kurser for medlemmer af sik-
kerhedstjenesten. Kurserne gælder ar-
bejdsmiljøloven og hvordan man i praksis
tilrettelægger og planlægger arbejde efter
den.

For produktionen holdes kurset 3.-6.
december kJ. 7.30-16 - i de forhåbentlig
nyindrettede undervisningslokaler på In-
dustrigården. For administrationen holdes
de samme sted og tidspunkt 18.-21. fe-
bruar.
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