Dette værk er downloadet fra
Slægtsforskernes Bibliotek
Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske Slægtsforskere. Det er
et privat special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles kulturarv
omfattende slægts-, lokal- og personalhistorie.
Støt Slægtsforskernes Bibliotek – Bliv sponsor
Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og
sponsorat her: https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat
Ophavsret
Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som
er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug. Videre
publicering og distribution uden for husstanden er ulovlig.
Links

Slægtsforskernes Bibliotek: https://slaegtsbibliotek.dk
Danske Slægtsforskere: https://slaegt.dk

\

Nr. 6

20. august 1982

27. årgang

Der må være en grænse •••
I

Jørgen IIegelund

Arne Echart

To nye direktører
Underdirektør Arne Echart og underdirektør Jørgen Hegelund er pr.
1. juli udnævnt til dir ekter-er-. De
indtrådte samtidig i en nyoprettet
management-komite sammen med
den hidtidige direktion.

Nu kommerl
stereofilmene

Mon ikke mange Philips -medarbejde re har haft lyst til at gøre som gutten her, der
har sat sig ned for at puste ud i sommervarmen en af de første dage i august. Heldigvis var ferieperioden i år begunstiget af vejrguderne, og bortset fra de første dage af skoleferien har solen strålet fra en skyfri himmel. Medarbejderne på Centrallageret i Glostrup har nok skævet et par gange til vejskiltet, der bebuder, at nu passerer man Hedegrænsen, en af vejene i umiddelbar nærhed af PCL.

Nu introducerer Philips sin første stereo videobåndoptager VR 2024. Produktchef
Svend Erik Esbensen (t. v.) og produktassistent Dennis Nielsen lytte r til stereogengivelse af musikken fra et hollandsk gadeorgel.

Fra midten af september bliver>
der noget ved at anskaffe stereo
videobåndoptager, for så kommer
der stereo videofilm på markedet
i den helt store stil.
Inden udgangen af oktober. vil der
være et stort og righoldigt repertoire til rådighed, fortæller direktør Andre Poulsen fra Metronome
Film A/S. Uanset antallet af stereo videobåndoptagere på markedet er det Metronomes hensigt
fremover at udsende alt det i stereo, der er produceret i stereo.
Metronome Film A/S repræsenterer filmbranchens to giganter Warner Brothers og United Artists, og
råder dermed over mere end 2000
titler.
Blandt de titler, der kommer på
markedet i efteråret, kan nævnes:
Guddommelig skør, en rock-film
med Bette Midler - On the road
again, med Willie Nilson - den
sidste nye James Bond film, For
your eyes only samt West Side.
Story.
Der kommer også balletfilm fra
Covent Garden i form af en optagelse af Svaneseen , ligesom der
også er planer om at udsende nogle operaer.
Også danske film som f. eks.
Slingrevalsen og Gummitarzan er
i Metronomes "stald".
Hvad salget af videobåndoptagere
angår, har Video 2000 systemet,
s om Philips står bag, levet op til
forventningerne. Systemet vinder
mere og me re frem, og samtidig
med introduktionen af stereo
videofilmene kommer den første
Philips stereo videobåndoptager,
VR 2024, i butikkerne.

time, og på det grundlag hjalp vi
vore syge arbejdskammerater,
indtil vi i midten af tresserne fik
en offentlig sygesikringsordning .
Foruden dagpengene på de 8 kroner ved sygdom udbetalte vi også
begravelseshjælp og barselshjælp
sidstnævnte dog kun til kvinder!

Også lånekasse i trangstilfælde

Så er der igen kommet ansøgninger ind om lån fra hjælpekassen, og Svend Loft (fra
venstre) Gerda Frederiksen,hjælpekassesekretær
Agnes Bjørneseth og Jørgen Gottlieb har sat sig sammen for at se på mulighederne for at træde hjælpende til.

Vi hjælper hinanden
for 1 øre i timen
• Mange hundrede har fået hjælp i en betrængt økonomisk situation, i de
25 år, hjælpekassen har eksisteret, fortæller fællestillidsmand Svend LoH,
der i sin tid var med til at starte hjælpekassen for timelønnede
medarbejdere.
Hjælpekassen hos Philips, som
idag kan benyttes af timelønnede
medarbej dere på J enagade -fabrikken, påfabrtkken på Bredskiftevej
og på Industrigården, fejrer iår 25
års jubilæum.
Selvom reglerne for tildeling af
hjælp har ændret sig gennem årene,
er behovet for en hjælpekasse ikke
faldet bort. Hvert år låner omkring et par hundrede medarbejdere tilsammen cirka 300.000 kroner, og hjælpekasselånene har i
årenes løb gjort sit til at mange
har undgået store personlige tragedier, der skyldtes akutte økonomiske kriser.

Startede som hjælpe·sygekasse
- Årsagen til, at vi i sin tid startede hjælpekassen, var den daværende sygelonsordntng ,' eller rettere manglen på samme. Den eneste hjælp, en timelønnet arbejder
fik, var, for mændenes vedkommende 3 kroner pr. dag og for
kvindernes vedkommende 2 kroner
fra sygekassen.
Sammenligner man med,at daglønnen i 1955-56 var på ca. 40
kroner, siger det sig selv, at det
var svært fer de fleste at klare
sig under sygdom. Med vores hjæl-
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pekasse kunne vi oven i tilbyde 8
kroner om dagen, så i forhold til
det lille beløb fra sygekassen var
det et godt tilskud.
Trods det havde vi en lidt vanskelig start. Tanken om en hjælpekasse opstod i 1955, hvor den daværende direktør S. A. Windelin, lederen af de timelønnedes personalekontor H. Nilsson og jeg selv
tog iniatiativet til at undersøge,
hvordan andre firmaer's hjælpekasser var organiseret. Vi kom
efter et års tid med et tilbud til
vore medaebejdere, og til vores
store overraskelse blev det i første omgang forkastet. Men året
efter prøvede vi igen at sætte forslaget til afstemning, og der stod
det bedre til med solidariteten,
mindes Loft. F orslaget om en
hjælpekasse hos Philips blev vedtaget med stort flertal i 1957.
Mange af de hjælpekasser , vi
havde undersøgt, var startet i fin
stil med et stort kontant beløb fra
virksomheden som startkapital,
men administrationen løb løbsk, og
kasserne løb hurtigt tomme. Det
måtte ikke ske for os. Vi startede
med at indbetale 10 kroner pr. timelønnet en gang for alle, og derefter 3 1/2 øre pr. arbejdstime.
Firmaet gav 2 øre pr. arbejde-

Derudover fungerede hjælpekassen
som lånekasse, der i tilfælde af
pludselig opstået trang kunne træde til, og hjælpe en nødstedt arbejdskammerat ud af en uforskyldt
eller akut økonomisk knibe.
En af de sager, jeg aldrig glemmer ligger nu mange år tilbage,
mindes Loft. - En af vore kvindelige kolleger kom grædende til mig
og fortalte, at hun var blevet separeret et halvt års tid før. Hendes
tidligere mand havde ved separationen lovet at betale huslejen for
den lejlighed, hun og hendes børn
fortsat boede i, men de havde ikke
set en krone. Nu var fogeden indblandet, og betalte hun ikke den
manglende halve års husleje inden
dagen var gået, ja så stod hun på
gaden. Jeg tog straks kontakt med
Philips sagfører som telefonisk
fik bekræftet, at det forholdt sig
som hun havde sagt. Han fik også
løfte om, at der ikke ville ske noget, hvis pengene blev betalt i løbet af to timer, s å det kan nok
være, at jeg fik travlt. Hjælpekassen trådte til, og jeg kørte selv ind
til den sagfører, der var sat til at
inddrive pengene og betalte.
Og det er bare et eksempel blandt
mange på, hvordan vi i årenes løb
har hjulpet hinanden, når det virkelig var galt.

Fra sygekasse til lånekasse
Da vi fik sygesfkrmgs ordningen
fra det offentlige, blev hjælpekassen taget op til revision.
Det oprindelige formål var fjernet. men behovet for at have en
lån~kasse eksisterede stadig.
- Vi ser ofte, at en af vore kvindelige"arbejdskammerater
kommer
ud for at stå alene, fortæller tillidskvinde Gerda Frederiksen.
- I
forbindelse med separation og
skilsmisse er der mange, der
pludselig skal rejse en stor sum
penge til indskud i en ny lejlighed.
Så vi mente og mener fortsat, at
hjælpekassen har sin berettigelse.
Og det er iøvrtgt ikke kun de enlige, der henvender sig. Ja snarere er det sådan, at vi kan se, at
de enlige kvinder disponerer forsigtigere end andre. I dag er det
ofte ting som store tandlægeregninger , eller måske en pludselig
reparation på bilen, som slår folk
af marken rent økonomisk. Vi har

da også set, at man har søgt hjælp
til et nyt køkken, men her siger vi
fra. Men en bilreparation kan det
være svært at sige nej til, for bilen er ofte betingelsen for, at en
kollega kan komme til og fra sit
arbejde.

400 kroner tabt på 25 år
Det hænder, at vi siger nej til at
give hjælpekasselån. fastslår Gerda Frederiksen og Svend Loft, der
sammen med John Jensen, de øvrige tillidsfolk, Jørgen Gottlieb,
Agnes Bjørnseth og Hans H. Olsen
udgør hjælpekasseudvalget. Men
endnu har ingen anket et afslag,
så det betyder vel, at man mener,
at vi er retfærdige i vores vurderinger.
Og hvad misbruget angår, har vi
kun tabt 400 kroner i de 25 år, hjælpekassen har eksisteret.
Når en
arbejdskammerat låner penge, laver vi samtidig en tilbagebetalingsaftale, der er baseret på, hvad vi
mener, han eller hun kan klare.
Pengene trækkes automatisk fra
forud for lønudbetalingen og ved
lånet skriver man under på, at man
er villig til at stille sine feriepenge som sikkerhed. Skal vi rose os
selv lidt må vi vel nok sige, at vi
har forstået at administrere hjælpekassen helt godt. Vi har aldrig
stået med en tom kasse, og jeg
mener, at vi er den eneste hjælpekasse i dette land, der aldrig har
måttet bede ledelsen om en saltvandsindsprøjtning for at overleve.
Idag betaler hver medarbejder
40 øre" om ugen, det vil sige 1 øre
i timen for en normalt 40 timers
ansat, og fra firmaet får vi samme
beløb i tilskud.
En fornuftig administration og ikke mindst gensidig tillid er to af
årsagerne til, at vi årligt siger ja
til 200 ansøgninger om hjælp. Foruden de akutte trangslån kan vi i
dag tilbyde vore kolleger at låne
1000 kroner om året uden at angive
årsag. Disse lån ser vi typisk ansøgning om ved juletid eller forud
for sommerferien, hvor vi ved, at
mange bruger pengene til sommertøj til børnene, der skal udrustes
til at tage på feriekoloni. Hjælpekassen rummer også vores ferielotteri, hvor 10% af deltagerne får
præmie hvert år.
- Så vi er glade for vores hjælpekasse, slutter Gerda Frederiksen
og Loft, og skønt forudsætningerne
har ændret sig, må vi erkende, at
behovet stadig er der, og vi ved
via de mange personlige forhold vi
har fået kendskab til, at mange
har reddet sig ud af situationer,
der ville have været personlige
katastrofer, hvis denne sikkerhedsventil ikke havde eksisteret.

Suhr (t.h.) strålede af gensynsglæde, da Skårup kom med skuffe og ungdomsportræt.

Henrik Suhr Jensen, overekspedient i Professionel Service og nylig
25-års jubilar, måtte indrømme, at.
verden er lille, da han forleden
blev konfronteret med en gammel
købmandsskuffe .
på skuffen stod Suhr's autograf
og datoen 1. 8.1935.
Skuffen hører hjemme i en gammel købmandsdtsk, som befinder
sig i en anden Philips-mands sommerhus. Men Karl Skårup, chef
for vores edb-afdeling var - til
trods for, at han også har passeret
de 25 Philips-år ikke klar over
sammenhængen mellem Suhr og,
dtsken.fcr en tredie Philips -medarbejder i sin sommerferie boede
i Skårup's sommerhus, og faldt
overSuhr's navnpådengamle skuffe. F oruden navnet var der også et
billede af Suhr som ung, flot marinesoldat.

Fra kolonial til reservedele
-Ta , det kan der fortælles en lang
historie om, sagde den forbavsede
Suhr, da han blev konfronteret med
minderne fra fortiden. Det er godt
nok min autograf, for ligesom så
mange andre, der har tjent hos
købmand Hans Hansen i Nykøbing
Sjælland i tidens løb, skrev jeg mit
navn og datoen for min læretids
begyndelse.
Skuffen rummer autografer der
går helt tilbage til 1866.
Suhr var i lære i fire år i købmandsbutikken. der er grundlagt
i 1750. - Det var andre tider dengang, fortæller Suhr. Jeg husker
godt disken, der stod i baglokalet,
da jeg var der. Vi var to lærlinge
og to kommis 'er, to gårdskarle et
antal løsarbejdere og så fodermesteren, der tog sig af købmandens landbrug. Vi lærlinge boede
sammen, og madrasser var der
ikke noget der hed, vi sov på tomme brugte sukker sække .
Vore kunder var byens fine folk

og så bønderne, der kom kørende
ind fra oplandet. De gav ofte os
lærlinge en cigar, men straks var
købmanden der med en bemærkning om, at vi røg vel ikke tobak,
og så måtte vi pænt aflevere cigaren som gik i kassen på købmandens kontor. Den kasse bød han så
de besøgende gårdmænd på, når
deres vej faldt indenom.
Og sådan kan Suhr fortælle mange
pudsigheder om sin læretid i den
gamle købmandshandel i Nykøbing.
Fra 1945 til 1957 var Suhr selv indehaver af en købmandsbutik, men
byttede så kolonialvarerne ud med
reservedele,
da han for 25 år"siden blev ansat hos Dansk Røntgenteknik AIS, som senere er blevet
overtaget af Philips.

Diskens historie
-Jeg fik disken i 1977, fortæller
Karl Skårup. Vi har i en årerække
haft sommerhus nær Nykøbing Sjælland, og traf på det lokale musæum
en gammel kustode, som nok mente, at der stadig var nogle ting fra
den gamle købmandsbutik tilbage
på loftet på en gård i omegnen,
som i øvrigt skulle rives ned 14
dage efter, så det var i sidste øjeblik, vi fik reddet den gamle disk.
Min kone og jeg tog ud for at se
på sagerne, og fandt disken i en
frygtelig forfatning. Efter aftale
med museet fik vi lov at tage disken hjem til opbevar-ing hos os, og
vi gjorde den omhyggeligt istand.
Da vi tog malingen af og gik igang
med rengøringen dukkede de mange gamle autografer op, men jeg
var ikke klar over, at der var nogen forbindelse til en på Philips.
Jeg kender nogle lokale egnshist orikere, så.nu, hvor Suhr og jeg
har lært hinanden at kende, er det
da oplagt, at han får forbindelse
med disse folk, så der kan udveksles erfaringer og minder om de år,
han har tilbragt i den gamle butik.
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Retops er bare heltrpå toppen
Kunder, salgskontor og lager er
enige: Det nye edb-system, der
blev taget i brug 25. maj hos Radio, Elapparat, Miniwatt og Lampe's salgskontorer, og som har
forbindelse direkte til centrallageret, er godt.
Vi kan yde en langt bedre kundeservice end før, og mange papirgange er sparet. Philiskopet har
talt med nogle af brugerne af Retops -systemet om de forventninger,
der naturligt nok er til dette nye
hjælpemiddel.
Retops betyder Real Time Order
Processing System, i fordansket
og forkortet form realtids ordresystem.
Også Finax og Insotrac er tilsluttet. Finax tager sig af den financielle del af ordrebehandlingen,
Insotrac sørger for, at nye vareleverancer kommer ind i systemet.

Philips Ra,llo NS
01 -572222
Kunde-nr,:

'L.ltl.l!L

Ring Iii Henrik Bakke

",

Ideen med den lille telefonmærkat med
mit kundenummer er Philips de første,
der har fået, og den er genial, mener
forretningsbestyrer Kai' O. Carl, der
også glæder sig over, at det er blevet
hurtigere at afhente varer.

Bedre kundebetjening
- For mig er
tilbyde mine
nu, fortæller
Kai O. Carl,
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det vigtigt, at jeg kan
kunder varerne her og
forretningsbestyrer
Kaj Antonsen Radio i

Tårnby. Vi kan ikke konkurrere
med de store forretninger i City
på kontoordninger og den slags,
vores stærke side er den personlige betjening og en god kundeservice. Hvad jeg derfor ønsker mig
af jeres nye edb-system er, at jeg
kan få varerne hurtigt fra lageret,
hvis jeg pludselig står og mangler
en bestemt ting. Jeg bor i Hvidovre, og for mig er det en stor fordel, hvis jeg kan ringe til salgskontoret om morgenen lige efter
otte og bede om at hente en vare
i Glostrup på vejen ind i forretningen. Tidligere kunne det ikke lade
sig gøre, og det betød, at jeg ikke
kunne sige til en kunde, at han kunne få varen næste morgen. Når
folk har bestemt sig for at købe en
stor ting som f. eks. en videobåndoptager eller et stereoanlæg kan
man ikke bede dem vente et par
dage, så er fuglen fløjet. En forretning som vores ligger ikke inde
med et større lager. Vi bor jo i
Storkøbenhavn ligesom vore leverandører, så derfor forventer vi
at kunne få varerne hurtigt frem.
Så jeg er godt tilfreds med, at vi
nu har den mulighed fra Philips.
En anden ting, som jeg har glædet
mig over ved overgangen til det
nye edb-system er den måde, vi nu
har kontakt til salgskontoret på.
Ideen med den lille label til min
telefon med mit kundenummer og
billedet af Henrik Bakke, er genial.
Det er let for mig at ringe ind og
bestille varer, for nummeret er jo
lige ved hånden, og så er det rart,
at det altid er den samme person
man taler med. I den forbindelse
er jeg også glad for, at salgsmedarbejderne var med til et møde,
hvor vi fik hilst på hinandeh. Det
er ligesom lettere at sige både
godt og skidt til hinanden, når man
har stået ansigt til ansigt.
så jeg siger held og lykke med
den nye teknik, det er skønt, at
tingene glider lettere.

Nu kan vi svare kunderne ordentligt
- En af de bedste ting ved realtids systemet, er, at vi nu kan svare
kunderne hurtigt og korrekt, fremhæver Henrik Bakke på Radio's
salgskontor. - Før vi fik terminalerne havde vi lister, der var en dag
gamle. Derfor kunne det ske, at vi
sad og tog imod ordre, hvor vi faktisk var løbet ud fbr den pågældende vare. Det er vi helt ude over nu,
fordi vi altid får en atjourfcrt herog-nu information på skærmen.
Rent personligt er jeg også glad
for at arbejde ved terminalen frem

Man sidder meget mere afslappet ved terminal
ordreseddel, telefon, lister og blyant, mener I

for som før at. sidde med ordreblok, blyant, lister og telefon. Det
er langt mere afslappet nu, hvor
jeg har hør ete lefone rog begge
hænder fri til at indtaste med.
J eg ved, at også de andre her. på
salgskontoret har gode erfaringer
med kundebetjeningen, efter at 'Vi
har fået Retops. Det er rigtigt, at
vi i nødstilfælde kan få en ordre
igennem til ekspreslevering på
tyve minutter, men lad os understrege, at det er undtage Isvis. Men
det er også nyt for vore københavnske forhandlere, at de kan ringe og
få lov at afhente varer to timer
efter, som normalt er den frist,
vi giver lageret til at ekspedere
afhentningen. Tidligere var det
sådan, at ringede man før elleve,
kunne en vare afhentes sidst på
eftermiddagen, og ringede man
efter elleve, kunne man først komme næste dag. Det var ret svært
at få en "sulten" forhandler til at
leve med.
Hvad vore provinskunder angår,
så går det også hurtigere end før.
Den anden dag var der ligefrem en,
der ringede og sagde tak fordi vi
var så hurtige, det er bestemt aldrig sket før.
Bjarne Nymark fra Lampe's
salgskontor er enig med Bakke,
når det gælder om at svare kunder
bedre.
- Vi har dog en lidt anden ordre-.
modtagelsesprocedure end hos f.
eks. Radio p. g. a. vort meget store vares ortiment af lyskilder, ar-

n end før, hvor man legede blæksprutte med
lenrIk Bakke, Radios salgskontor.

maturer og tilbehør, og fordi vore
varer ikke altid er standardiserede.
Når en kunde ringer ind, står
han ofte med en lampe, et lysstofrør eller dele til et armatur i hånden og beskriver det for os. Der er
derfor mange informationer på en
bestemt vare, og vi bruger indtil
videre ordreblokken og omsætter
så umiddelbart efter ordremodtagelsen til en kode, edb systemet
kan håndtere.
For at lette den almindelige ordrebehandling er vore 10 cifrede
bestillings/ el-numre idag anført i
vore prislister,
og vi arbejder på
at oprette alternative varekode r ,
så også kundens egne varenumre
kan anvendes som indgangsnøgle .
Dette fører til at vi også hos
Lampe er i stand til at indtaste
ordre direkte under ordremodtagelsen, og på den måde få fuld udbytte af de tekniske muligheder
terminalen og Retops har.

blev sorteret fra, og resten fordelt til indenbys eller udenbys forsendelse . Nu er det stadig sådan,
at der står en hel del ordre klar til
os fra morgenstunden, når vi tænden for skærmen. Men det er ikke
den samme store mængde, der er
hobet op, for vi har jo fået ordrer
løbende dagen igennem, og kan tage fat på dem, efterhånden som de
kommer. Det, der står på skærmene om morgenen er faktisk kun
de ordrer, der er løbet ind på salkontoret, efter at vi er gået hjem.
Vi møder klokken 7, og så-tager vi
fat på de indenbys leveringer, som
så ekspederes ud til kørselsafde-,lingen, der - hvis der er plads i
vognene - leverer varerne samme
dag. Vi har godt nok en aftale om
bestemte korselsdage for visse varegruppers vedkommende, men er
der plads i bilerne, kommer en vare gerne med.
Når de indenbys ordrer er færdige, går vi over til de udenbys, og
det, åer er ekspederet inden 10.15,
er ude hos provinskunderne næste
dag.
Vi har i øjeblikket tre terminaler
til rådighed, to på selve lageret,
og en i kørselsafdelingen, der dermed kan følge med i, hvad der er
på vej til levering og forsendelse.

Bedre tilrettelæggelse af ekspeditionen
Det, at vi får en chance for at modtage indgåede ordrer løbende, har

gjort det lettere at tilrettelægge
arbejdet, og givet os mulighed
for at tage os bedre af hastesager
og afhentninger. Det er klart, at
vi ikke altid kan smide, hvad vi
har i hænderne, og bære en "haster" igennem systemet på 20 minutter, men undtagelsesvis kan vi
gøre det. Vi har ordren på skærmen f;i sekunder efter, at den er
ringet ind til salgskontoret, og
kommer der en hastesag, så ringer
salgskontoret ud til os og fortæller,
at kunden er på vej. Men det er
sjældent at det behøver at gå så
stærkt. Normalt siger salgskontoret, at en vare kan stå klar til afhentning her på PC L et par timer
efter, og det giver os den nødven dige tid til at få ekspeditionen igennem. Før i tiden kunne vi godt have et par kunder trippende rundt og
vente på en udlevering i en halv times tid. Når der kom en hasteafhentning skulle salgskontoret gå
udenom det normale system og
sende os et telex, og inden vi havde ordresedlen i hånden, kunne der
godt være gået et stykke tid. Det
er blevet meget nemmere, og vi
er blevet i stand til at ekspedere
bedre end førhen.
Nu har vi jo ikke haft terminalerne så længe, og det tager tid at
blive fortrolige med et sådant nyt
teknisk hjælpemiddel. vi har i
henhold til samarbejdsaftalen nedsat et såkaldt teknologiudvalg her
på PC L, der skal arbejde med at
få et sådant værktøj indpasset i
vores daglige arbejdsgang.

Få sekunder efter, at en ordre er kommet ind, har vi den på skærmen, fortæller
Egon Heegh, PCL. Forsendelsespapirerne
kommer med rørpost fra stueetagen, hvor
printeren står, og lagerekspedient Sven Erik Nielsen er klar til at gå igang med ekspeditionen.

Rent bord hver dag
Efter vi har fået Retops er det
sjældent, at vi ikke har rent bord,
når vi går hjem, fortæller lagerforvalter Egon Hcegh , Centrallageret. Tidligere var det sådan,
at vi fik ordre sedlerne fra den
foregående dag i et stort bundt med
et par hundrede stykker, når vi
kom om morgenen. Dem gennemgik
vi så og gjorde klar til ekspedition
i løbet af dagen. Afhentningerne
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Vinderen af Philiskopets'
sommerspøg
fundet ved lodtrækning
Ingen blandt de 237 indsendere af
Philiskopets sommerspøg havde
det italienske hold som vinder af
VM i fodbold 1982.
Mange havde gættet på de sydamerikanske favoritter Brasilien og
Argentina, og kun få vovede pelsen
og satte sin lid til en outsider.
Og ingen regnede med italiensk
sejr på det tidspunkt i VM-turneringen, hvor kuponen skulle sendes
ind.
Men 16 havde gættet på turneringens nummer to, Vesttyskland, så
bladudvalget besluttede at trække
lod blandt disse, der trods alle
ekspertudtalelser om sejr til favoritterne fra Sydamerika holdt på
det velspillende vesttys ke hold.
Vinderen blev
Henrik Bakke
Salgskontoret
Phi lips Radio
Henrik Bakke, heldig vinder af en
G 7000 Videopac Computer med fodboldkassette hentede straks efter lodtrækningen sin præmie og kan nu også
tilbringe sin fritid bag skærmen.

Den.danske Philips-organisation var 7. juli vært for afslutning af den 10. nordeuropæiske Octagon, der denne gang havde 19 Philips medarbejdere på mellemlederniveau fra Tyskland, Holland, Norge, Finland, Sverige og Danmark som deltagere.
Emnet for dette Ociagonkursus, der strækker sig over et halvt års tid var "Professionelle produkte r og systemer på kommunikationsområdet" . Ved afslutningen fremlagde de 19 kursister deres rapporter for et panel bestående af Mr. G. Jeelof fra
The Board of Management, som var formand for panelet, di rekte r Jan Hoekman,
Dansk Philips, direktor Leif Lae, Norsk Philips, direktø r II. Koning, Tysk Philips,
direkte r J. Malm ros , Svensk Philips og di rekte r C. Kurien, Finsk Philips. Panel,
deltagere og Ociagon-styrekomiteen blev i dagens anledning fotografe ret. På billedet
skimets de to danske Octagon-deltagere Jq>rgenBakke og J ens Bojsen.

25 års jubilæum

Tage Hansen

Fredag den 27. august: Montrice
Rita Voss, Philips Elektronik
Industri Als. Reception i mødelokale C i Jenagade kl. 10.30
Fredag den 17. september: Gruppetekniker Tage Hansen, Philips
Service Als. Reception kl. 10.30
på PCL.

Udnævnelser
Tekn. overassistent Steen Andersen, Philips Elektronik Industri
Als, er udnævnt til tekn. fuldmægtig pr. 1. august.
Overtekniker Carsten F. Nørregaard, Philips Elektronik-Systemer A/S, er udnævnt til tekn.
fuldmægtig pr. l. august.

Udlærte
I alt otte elever har i sommer fuldført deres læretid hos Philips.
Alex Kjær Nielsen og Boe Andersen der begge har stået i lære i
Jenagade, blev henholdsvis 30.
juni og 31. juli færdige som elektronikmekanikere. Indenfor kontorområdet er følgende blevet færdige med lærtiden pr. 31. juli:
Karina Foged, Torben Gad Laursen, Anita Harndahl, Marian Lund
Sørensen, Peter Madsen og Kristine Vestergaard.
De nyuddannede kontorassistenter har gennemgået en all round
kontoruddannelse på baggrund af
et EFG basis år.

På pension
5. juli: Montrice Elly Pedersen,
Philips Elektronik Industri A/S,
efter 13 års ansættelse.
15. september: Sales promotionchef Allan Frederiksen, Philips
• Radio Als, efter 38 års ansættelse.
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Max Poulsen død

MaJ< Poulsen

Direktør Max Poulsen døde søndag
den 8. august, 76 år gammel. Han
blev ansat hos Philips i 1931 og
udnævntes i 1940 til regnskabschef.
I 1949 blev han medlem af direktionen som financiel/ administrati v
direktør.
Max Poulsen gik på pension i
september 1971, samtidig med at
han kunne fejre sit 40 års jubilæum
i selskabet.

Dødsfald
Salgskonsulent Svend Albeck, Philips Elektronik-8ystemer A/S,
døde d. 15. juli, 56 år gammel.
Svend Albeck blev ansat hos Philips for 30 år siden.

-Værs'go og tag et nummer, opfordrede S. J anlev (det store billede) de qJVrige talere, der efter ham var mødt. op
for at hylde teknisk fuldmægtig Willy
Rosenstock på hans 40 års jubilæumsdag den 30. juli. Jubilaren og hans frue
måtte lægge Øren og øjne til mange
spøgefuldheder fra kollegernes side, og
gaverne bar præg, dels af jubilarens
haveinteresse, dels of giverens opfindsomhed og kreative evner.
Fra kollegerne på det mekaniske værksted var der dels en hjemmebygget
"enarmet tyveknægt", som blev afprøvet under stor morskab dels en læseIampe , bygget af isolatorer og andre
dimser,som jubilaren igennem de mange år selv har samlet og gemt. Og læselampen var selvfølgelig smukt garneret med - stokroser.

Sekretær Agnete Ellehammer , Philips Radio A/S, døde d. 13. juni,
62 år gammel. Agnete Ellehammer
blev ansat hos Philips for 37 år
siden.
Chauffør Svend Eorater Iing , Philips Telekommunikation A/S, der
gik på pension i 1980 efter 40 år
hos Philips, døde d. 28. juni 1982,
63 år gammel.

Tak
Hjertelig tak til alle, der var med
til at gøre mit 25-års j ubilæum til
en dejlig og uforglemmelig dag for
miri familie og mig.
Jens K. Kristensen.
En hjertelig tak til alle venner og
kolleger, der var med til at gøre
mit 40 års jubilæum til en uforglemmelig dag i mit liv. Tak for
de dejlige gaver og smukke ord
og den gode stemning, alle var
med til at skabe.
Willy Rosenstock.

Taktfaste klapsalver fra kolleger og
venner modtog gruppetekniker J ens K.
Kristensen, Philtps Service Center i
Glostrup, da han 6. august mødte op
for at blive fejret på sin 25-års jubilæumsdag. John Baumgarten (det lille
billede) overrakte kollegernes gave, et
dejligt ur og flasker med årgangsvin. og
takkede for godt samarbejde gennem
årene. Jubilaren var ledsaget af sin
frue og to døtre, og fotografen måtte
vente med "familie-billedet" mens
Jens K. Kr istensen og servicechef Pe-·
ter Afzelius gav op overfor sommervarmen og lagde jakke rne.
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7-tallet
Massivt fyrretræs spisebord med
4 stole og ekstra klap, sælges kr.
;1..800,Jiple Lund, SMA lok. 3468.

Kort Nyt

Philips-veteranerne
i Tivoli-revyen
Philips Veteran Klub holdt sommerfest for sine medlemmer i
Tivoli i år. Onsdag den 16. juni
havde 136 medlemmer med ledsagere fundet vej til restaurant
Påfuglen, hvor man i et par timer
hyggede sig over festmiddagen.

Efter middagen fornøjede de mange tidligere Philips -medarbejdere .
sig over de festlige indslag i Tivoli-Revyen. Derefter var der frit
slag til at muntre sig haven med
dens mange forlystelser.

Veteranklubbens festkomite med formand Carl Herman ( i midten) i spidsen tog imod
og bød velkommen til årets sommerfest i Tivoli.

Efterlysning!
Ejer til farvefilm med billeder fra
Philips-holdet på Amager Rundt
1982 efterlyses.
Filmen er ad snørklede omveje
havnet i Informationsafdelingen, og
kan indløses for 30 kroner.
Henvendelse lokal 2364.

Bridge
Sidste udkald til bridge sæsonen
1982/83 !
Har du glemt at melde dig til
vinterens onsdagsbridge? Du kan
nå det endnu inden d. 25. august
til Kurt Olsen, lokal 3726.
Vi starter onsdag d. 8/9, kl.
19.15, kantinen, J enagade.
Bridgeafdelingen.

Analysegruppen hos Philips Elektronik-Systemer har for nylig fået
en ordre fra Petrologisk Institut
på Kobenhavns Universitet på et
r entgenspektr ornete r til 1,5 million.
Udstyret, der er eomputerstyret,
skal anvendes til analyse af geologiske prøver.
Det er det tredie r øntgenspektrometer, instituttet har købt af os.

Den canadiske Philips-organisation
har efter nærved et års forhandlinger fået ordre på leveringen af
et projektøranlæg til Calgary Olympie Coliseum, der skal bygges til
Vinterolympiaden i Canada i 1988.
Bygningen, der på grund af sin
meget karakteristiske form har fået øgenavne t "sadde ldome ", rummer 18.000 siddepladser. Den vil
stå færdig i maj 1983, og skal indtil Vinterolympiaden danne rammen
om sportsbegivenheder og udstillinger. Lysanlægget, som Philips skal
installere, er et kompliceret kombi-system af projektørbelysning til
store begivenheder og mere "lokale" belysningsformer , som er påkrævet til f. eks. mindre udstillinger på gulvet.
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