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Kvindernes Klub i 50 år

Onsdag den 15. april fejrede Kvin-
dernes Klub i Jenagade 50 årsjubilæ-
um. Ved receptionen i Jenagade og
ved den følgende lørdags-aftenfest i
»TreFalke- fortalte Gerda Frederik-
sen om, hvordan klubben aktivt har

kæmpet for forbedringer gennem de
mange år.

Se omtale af receptionen og festen
samt et interview med klubbens be-
styrelse på side 4-5.

Et lille
mesterværk
på 4,3 kg

Ved et nordisk pressemøde
præsenterede ap radiotelefon
den nye NMT-mobiltelefon 4111
som »et lille mesterværk«,

Se side 3.

600 på skolebænken
i Datasystemer Se side 2.
Danmark rundt med
sikkerhedssystemer

Se side 3.

/

Philips
plantede et træ

I Brøndby Kommune, hvor Philips
Centrallager ligger, har en komite
taget initiativ til at gøre kommunen
grormere. Philips har sluttet op om
initiativet »plant et træ- med ikke
blot at plante et, men hele 30 træer,
fortæller Villads Simonsen, som nu
venter på, at de om nogle år danner
en hel lille skov.

PHILIPS

EXIC086·
Philips i Mexico

Masser af Philips-udstyr er med tiI
at formidle de forhåbentlig gode nyhe-
der om de rød/hvide farver fra VM i
Mexico.

Se side 8

Farvel til dr. Dekker som præsident

Den 24. april blev der i honcerncentret i Eindhoven holdt afshedsreception for dr. Wisse
Dehher, der i forbindelse med generalforsamlingen trådte [ra som præsident for Philips-
koncernen. Ved afshedsreceptioneii er dr. Dehher og frue her i samtale med C. J. van der
Klugt, der er hans efterfølger, og prins Bernhard, der deltog som kongehusets repræsentant.
Dr. Dehher fortsætter som formand for bestyrelsen, the Supervisory Board.
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600 på skolebænken i Datasystemer
'Mere end 600 elever tager hvert år plads på skolebænkene i
Datasystemer's skole for tekstbehandling og PC (Personal Com-
puter). Eleverne er personalet hos de kunder, som Datasystemer
leverer udstyr til. Og da Philips tekstbehandlingsanlæg er blandt
de mest udbredte herhjemme, er skolen også en af de største på
feltet. Blandt eleverne er også en del Philipsansatte.

Skolens »leder- er chefkonsulent
Ulla Fuglholt, der fortæller, at det er
af stor værdi at være total-leverandør.
Vi står hos Philips både som leveran-
dør af hardware (det er maskinerne),
teknisk service, programmer - og så
undervisningen, som skolen står for.

- Vi forelager behovsanalyser for
vore kunder, for at afklare hvilke
opgaver og arbejdsgange de vil have
ind på maskinerne. Herefter uddan-
ner vi dem på tekstbehandlings- og
PC-skolen. Hvis der er brug for det,
følger vi op.

Vi skal både vedligeholde vores vi-

Mie Larsen: At undervise er at leve
i en helt anden verden. Du er hele
tiden i berøring med nye mennesker
og giver næsten din sjæl. Det er
krævende hele tiden at skulle være
oppe på mærkerne.

Jørgen Overbye: Ja, det betyder
også, at småtingene ude omkring skal
fungere. De faciliteter, vi har brug for,
skal være tilgængelige.

Gæster i Kantinen
Ulla Bille: Eleverne er hurtige til at

komme med kritik. Hvis noget ikke

mange lokaler måske virke lidt over-
vældende.

Agnete Movang: Vi er hele tiden
under et psykisk arbejdspres. Når der
er frokost, har vi ikke selv fri. Jeg
føler tit, at jeg skal underholde mine
elever.

Jørgen Overbye: Den faglige viden
er ikke nok, vi skal også have pæda-
gogiske evner. Men samtidig er det
svært at variere undervisningen, fordi
pensum og lokaleindretning er be-
stemt på forhånd.

Kvalitet
Som en del af kvalitetskampagnen
har skolen foretaget kvalitetsmålin-
ger på kurserne. Alle kursusdeltagere
får udleveret et spørgeskema, hvor de
skal vurdere forskellige områder af
kurset. En gang om måneden registre-
res og evalueres materialet. Kursister-
ne skal f.eks. vurdere forplejningen,

Medarbejderne i færd med evaluering af kvalitets målingerne. Fra venstre Kirsten Hauge, Inge Møller, Mie Lykke Larsen, Ulla Fuglholt,
Agnete Movang, Ulla Bille og Jørgen Overbye.

den og forny os. Kunderne skal altid
have tillid til, at du kan de ting, du
taler om. Det tror jeg også, de har. En
af de måder, hvorpå vi bl.a. rekrutte-
rer nye kunder, er at gamle kunder
sender deres nyansatte på vores kur-
ser.

Undervisning er at give sin sjæl
Foruden Ulla Fuglholt består sta-

ben i skolen af Jørgen Overbye, Ulla
Bille, Mie Lykke Larsen og Agnete
Movang.

I Århus er tillige medarbejderne
Inge Møller og Kirsten Hauge. I alt
syv medarbejdere, som året rundt er i
kontakt med mange forskellige men-
nesker. Mennesker som får besøg på
deres arbejdsplads, og som kommer til
Philips for at blive undervist.

Kurserne er op til en uges varighed
og tilbydes på to niveauer: Basiskur-
ser for dem uden forudsætninger og
overbygningskurser for de øvede. Kø-
benhavner-medarbejderne fortæller
her omjobbet som undervisere.
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fungerer, brokker de sig. Det er derfor
vigtigt for os, at vore kolleger her på
Philips er opmærksomme på, at det er
kunder, vi har med at gøre. Med godt
600 kunder om året har vi virkelig en
chance for at vise, hvad Philips står
for.

Agnete Movang: J a, vi er meget
sensitive overfor vore kunders indtryk
af Philips. Hvis vi f.eks. ikke kan få
repræsentationslokalerne og er nødt
til at bruge kantinen, betyder det
meget for os, hvordan vores kolleger
reagerer, når vi f.eks. kommer og
optager et helt bord.

Hønemor
Ulla Bille: Da kurset er et produkt,

vi sælger på linie med andre produk-
ter, er det vigtigt, at vi giver os selv
hele tiden.

Mie Larsen: Tit er vi som hønemød-
re. Vi skal følge folk rundt og op og
ned. Når man aldrig har været hos
Philips før, kan det store hus og

modtagelsen hos Philips, instruktø-
rens undervisning o.s.v. Ud fra den
vurdering kan medarbejderne se, på
hvilke områder der eventuelt skal
strammes og forbedres.

Vi"har brugt kvalitetskampagnen
til at spørge kunderne, hvordan de
oplever den totale situation.

Hvis der er områder i vores arbejde,
som viser mindre pænt resultat, spør-
ger vi os selv: Hvad er der sket? Hvad
gør vi galt? fortæller Ulla Fuglholt.

Tit er det også små ændringer, der
skal til for at få vendt opfattelsen fra
negativ til positiv. Tidligere var f.eks.
forplejningen meget kritiseret, men
efter at vi har ændret lidt på den, er
resultatet blevet meget tilfredsstillen-
de. Viser ændringer i detaljerne, at
resultatet bliver bedre, animerer det
os til at gå videre. ,

Vi fortsætter løbende med kvalitets-
kampagnen, og når vi har nået de
mål, vi foreløbig har sat os, tager vi
andre emner op.
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Landet rundt med sikkerhed
Philips Security Systems præsente-

rede i maj måned sine nyeste produk-
ter på en utraditionel og opfindsom
måde. De lejede en togvogn, udstyrede
den med produkter og rejste Danmark
rundt med udstillingen. Det første
stop på rejsen var Nørrebro station i
København. Spændingen var stor. Vil-
le den nye måde at præsentere sig
selv på blive en succes eller et flop?

Det blev en succes. På den ene side
kan der være flere mennesker og ting
i en togvogn, end man umiddelbart
forestiller sig, på den anden side var
besøgsantallet så stort, at man til
tider måtte »kante- sig forbi hinan-
den.

I udstillingstoget blev blandt andet
forevist markedets mindste overvåg-
ningskamera, et halvleder CCD-ka-

I midten Jan Dahl Madsen i færd med at demonstrere et overvågningskamera til
interesserede kunder.

Det lille mesterværk
Onsdag den 23. april løftede ap

radiotelefon a/s sløret for den ny bilte-
lefon 4111ved et nordisk pressemøde
på Industrigården og i Jenagade.
Mere end 25 journalister deltog. Også
TV-Avar med. Med sine 4,3 kg. er
4111den letteste og mest handy bilte-

Carl Johan March, E. Grosen Madsen og
Bent Nørholm-Jessen viser ap's -lille me-
sterværk. frem. En bærbar mobiltelefon,
som kun vejer 4,3 kg.

lefon på markedet. Den har en sende-
effekt på 15 watt og kan tages med,
hvorhen man har lyst.

Displayet har plads til 16 cifre. Der
er korttidshukommelse med plads til
100 telefonnumre, så et telefonopkald
kan klares med tryk på kun tre taster.

Tænker selv
Den nye NMT kan så meget, at den

næsten tænker selv. Det sidste opkald
huskes automatisk, så man ikke skal
taste forfra, hvis et nummer er opta-
get. Forlader man bilen uden telefo-
nen, kan der tilsluttes en hor.nalarm,
der giver signal, når der er opkald.
Man kan også viderekoble sin NMT
til det telefonnummer, man befinder
sig på.

Benyttes telefonen af andre, kan
man blokere for automatiske opkald
til udlandet. Med et let tastetryk kan
man også få at vide, hvor lang tid den
sidste telefonsamtale har varet.

Philips markedsfører 4111under
navnet -det lille mesterværk«, og den
koster 18.100 kr. excl. moms og instal-
lation.

Udstillingstoget, som kørte landet rundt
med sikkerhedssystemer.

mera til professionelt brug. Det vejer
kun 400 gram og kan bruges til såvel
overvågning af mennesker og rum
som inden for robot- og autornations-
teknologi.

Et andet produkt, som havde stor
interesse på udstillingen, var en kom-
munikationsbåndoptager, Checklog.
Båndoptageren anvendes til doku-
mentation af mundtlig kommunika-
tion og opererer på almindelige kas-
settebånd.

I toget blev også forskellige ad-
gangskontrolsystemer demonstreret,
blandt andet det sidste nye SYSTEM
7. Det består af en kortaflæser og en
mikroprocessorstyret kontrolenhed.

Alle personer med adgang til på-
gældende sted eller rum får et kort
med egen systemkode. Kortet er på
størrelse med et kreditkort og anven-
des således i stedet for en nøgle.

Fra København gik toget videre til
Odense, Fredericia, Esbjerg, Herning,
Århus, Ålborg, Frederikshavn, Ka-
lundborg for til sidst at slutte af i
København. v. S. Kejser, som er ho-
vedansvarlig for Philips udstillings-
tog, er glad for ideen s succes og siger:
- Toget har været utrolig velbesøgt.
Det vigtige for os har været at komme
ud af huset og få vist vores produkter
til så mange som muligt. Det er
lykkedes ganske godt. Samtidig synes
vi, at det har været sjovt.

Ordre på 50 mio. kr.
til mobiltelefonnettet
Philips skal levere sende/mod-
tage enheder til 87 nye radio-
stationer

Post- og telegrafvæsenet tager i
oktober et nyt mobiltelefonnet i an-
vendelse i Danmark. Det arbejder i
frekvensområdet 900 MHz og skal
virke sideløbende med det allerede
eksisterende net på 450 MHz. .

Philips er af P&T valgt som leve-
randør af sende/modtage enhederne til
mobil telefonnettet i konkurrence med
flere internationale telekommunika-
tionsvirksomheder.
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Vi er ikke bange fe
- men det skyldes nok, at vi også har været med til at
forberede dens indførelse i produktionen, fremgår det af denne
samtale med bestyrelsen for den jubilerende "Kvindernes Klub
i -Ienagade-

Den ny teknologi diskuteres meget.
Ikke blot i samfundet generelt, men
naturligvis også på arbejdspladsen.
Det sker selvfølgelig på samme måde
i J enagade, fortæller fællestillidskvin-
de Gerda Frederiksen. - Især tales der
meget om dens konsekvenser for ufag-
lærte kvinder, og det er vel nok, fordi
vi er den gruppe, som er mest sårbar
over for teknologiske ændringer. Den
ny og avancerede teknologi griber jo
virkelig ind;i vores arbejdsområder.

Samtalen med -Philiskopet- er
kommet i stand i anledning af det
netop overståede 50 års jubilæum for
-Kvindernes Klub i -Ienagade«, og
udover Gerda Frederiksen deltager
bestyrelsens øvrige otte medlemmer:
Inge Lytzen, Molly Lund, Birgit Ørn-
skjold, Gerda Frandsen, Grethe Lar-
sen, Anni Fordsmann, Kate Krog og
Jane Bernth. De er ikke nyansatte
Philips-piger, men har været her mel-
lem 18og 31 år.

- Som det blev udtrykt ved vores
jubilæumsreception, er vi ikke bange
for den ny teknologi, siger Gerda
Frederiksen, men det skyldes nok, at
vi har været med til at forberede dens .
indførelse i produktionen. Vi har hele

tiden været taget med på råd, og vi
har bestemt også givet vores besyv
med. Vi har følt os trygge i den måde,
tingene er grebet an på, men derfor
kan jeg da godt forstå de unge og de
nyansatte, som stiller spørgsmålstegn
ved fremtiden.

Det diskuteres da åbenlyst arbejds-
kammeraterne imellem, hvilke konse-
kvenser SMD-teknologien vil få for
arbejdspladserne. Det har vi naturlig-
vis bragt op over for ledelsen og i
samarbejdsudvalget, og vi har også
været med til at sørge for, at der hele
tiden gennem SU-rapporten er blevet
orienteret om, hvorledes situationen
ser ud. Herunder blandt andet, hvor-
dan en eventuel reduktion af medar-
bejderstaben vil finde sted. Der er
almindelig enighed i bestyrelsen om,
at de, der spår, at der ikke bliver brug
for ufaglærte kvinder i fremtiden,
ikke får ret. Det tror vi ikke på. Vi
har altid været meget fleksible og
omstillelige.

Døtrene og de forkælede sønner
Udfra jeres situation, hvad vil I så

råde jeres døtre til?
- Tag en uddannelse, lyder det højt

Bestyrelsen for Kvindernes Klub. Fra ven-
stre Inge Lytzen, Molly Lund, Birgit Ørn-
skjold, Gerda Frandsen, Grethe Larsen,

og enstemmigt fra kvinderne, og Ger-
da Frederiksen tilføjer: J a, tag en
uddannelse og lade være med at for-
kæle deres kærester, for de er så vant
til at blive forkælet af deres mødre. I
min generation har kvinderne været
dobbeltarbejdende, fordi vi altid har
set vores fædre ligge på sofaen og
derfor har videreført det mønster.

Jane Bernth: Ja, men det mønster,
tror jeg nu, er ved at vende. I den

Vi har aktivt kæm,
siger Gerda Frederiksen ved 50-års festen i "Kvindernes
Klub«, Tirsdag den 15. april fejrede Kvindernes Klub 50 års
jubilæum med reception i Jenagade. Lørdag den 19. april var
der fest i Tre Falke.

Ved receptionen var kantinen i Je-
nagade fyldt med mennesker og blom-
ster. Over 300 medlemmer af Kvinder-
nes Klub, kolleger, ledelsen, venner
og bekendte var mødt op for at fejre
begivenheden. Blomster, gaver, lyk-
ønskninger og rosende ord til kvinder-
ne skortede det ikke på.

Fællestillidskvinde Gerda Frederik-
sen indledte med at sige tak tilledel-
sen for 50 års jubilæet. Et jubilæum
ledelsen gav sin kontante støtte i form
af en check på 40.000 kroner. Hun
fortsatte med at fortælle om den gang
Kvindernes Klub startede, og der kun
kom otte mennesker til generalfor-
samlingen. - I dag er den faglige
bevidsthed større. Vi er stolte af i dag
at kunne holde generalforsamling
med over 80 procent i fremmøde,
sagde Gerda Frederiksen og kommen-
terede kvindernes situation hos Phi-
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lips således: - Pigerne er dygtige, og
vi bliver endnu dygtigere. Vi er ikke
bange for den ny teknologi, for vi tror
og håber, at der er plads til os alle-
sammen.

Fabriksdirektør Bent Nørholm-Jes-
sen ønskede klubben tillykke med
ordene: Kvinderne hos os har til fulde
levet op til Philips kvalitet.

På vegne af værkstedsfunktionærer-
ne overrakte værkfører Kurt Olsen et
billedtæppe og sagde: Kvinderne på
arbejdspladsen er meget fagligt bevid-
ste. De kender deres eget værd, men
jeg håber, de holder fast i det med
pligter og ansvar.

Fra arbejdsmændenes og de faglær-
tes klub overrakte John Jensen en
check og håbede på fortsat godt sam-
arbejde med Kvindernes Klub. Des-
uden var der gaver og lykønskninger
fra andre virksomheder, gamle og

Gerda Frederiksen i samtale med (fra venstre) Henni
Herstad.

nuværende arbejdskammerater, SDS,
Kvindeligt Arbejderforbund og de to
tidligere fabriksdirektører SØrenJan-
lev og C. Hermann.



r den ny teknologi

Anni Fordsmann, Gerda Frederiksen, Kate
Krog og Jane Bernth.

unge generation har man ikke proble-
mer med arbejdsdelingen.

Birgit 0rnskjold: Hjemme hos mig
er vi nu fælles om de praktiske opga-
ver.

Jane Bernth: Der, hvor jeg synes,
det kniber, er på arbejdspladsen, her
er mændene ikke solidariske. De kan
godt støtte og bakke kvinderne op på
hjemmefronten, men på arbejdsplad-
sen kan deres kvindelige arbejdskam-

merater få lov at sejle deres egen sø.
Kate Krog: Ja, f.eks. er det os, som

har kæmpet barselsorlov igennem til
mænd. Den var de i første omgang
ligeglade med, men nu vil de gudske-
lov godt bruge den, især de yngre
mænd. Bølgerne gik til tider højt på
spørgsmålet om mænds solidaritet el-
ler mangel på samme. Ligeledes delte
vandene sig, da spørgsmålet om deltid
blev rejst. På den ene side vil Kvin-
dernes Klub ikke acceptere deltidsar-
bejde, fordi det betyder en løsere til-
knytning til arbejdsmarkedet. På den
anden side føler mange kvinder, at de
har for lidt tid til børn, mand og hjem.
- 35 timers eller 30 timers arbejdsuge
er løsningen, siger Kate Krog og
Molly Lund supplerer: Det vil også
være godt, hvis man kunne trappe ned
fra 50 års alderen. Det offentlige
kunne så supplere lønmæssigt.

Gerda Frederiksen: Kortere arbejds-
tid skal ske for alle, ellers bliver
kvinderne jo igen afhængige af man-
den. Kvinder er i et dilemma mellem
hjem og arbejde, men jeg er samtidig
hunderæd for deltid.

Bange for at falde igennem
Fællesklubben har også en hjælpe-

kasse. En kasse, hvor arbejdskamme-
rater, som er i økonomisk nød, kan
ansøge om billige lån. Tidligere mod-
tog hjælpekassen sjældent ansøgnin-
ger, hvorimod den i dag modtager
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adskillige flere. Det fænomen tilskri-
ver kvinderne ikke kun den faldende
realløn og det store antal af enlige
mødre, men også at samfundets nor-
mer er langt hårdere at leve op til.
Der skal mange penge til at følge med
i ræset om de dyre konfirmationsga-
ver, det -rigtige- tøj og det »skørme-
hjem. Vi' lader os styre af moderne,
siger Gerda Frederiksen, og Kate
Krog tilføjer: Ja, man er så bange for
at falde igennem.

Værdier hos Philips
På spørgsmålet om hvad der gør

Philips til en god arbejdsplads, fortæl-
ler kvinderne, at Philips altid har
haft ry som et sted, hvor man behand-
ler sine medarbejdere godt.

- Der har altid været en god tone
mellem ledelse og medarbejdere. Må-
ske lige med undtagelse af et par år,
hvor vi ikke følte os særlig trygge ved
ledelsen, så har vi generelt haft en
god ledelse, siger Kate Krog.

- Især de senere par år er forholdet
til ledelsen blevet godt. Jeg synes, vi
har respekt for hinanden. Vi kan tale
sammen, og vi kan samarbejde. Det
største problem er den ny teknologi.
Vi vil kæmpe for vores arbejdspladser
og oplyse om vores værd. Det har
kvinder til dato ikke været særlige
gode til, slutter fællestillidskvinde
Gerda Frederiksen.

t for forbedringer

Bjerno, Carl Johan Merch, Hiltjo Bos og Ole

For det er pigerne fra Philips
Ved festen i Tre Falke lørdag den 19.

april mødte medlemmerne op til en
flot pyntet sal, musik, underholdning

og taler. I anledning af begivenheden
var der digtet en sang på melodien
»Pigerne fra Småland«. Med den viste
kvinderne, at de har talent ud.over
det med maskiner og teknik.

»At SMD er kvalitet, den sag er
ganske klar. Især når pigerne en
finger med i spillet har.

For selvom en maskine sætter alle
dimser på, så kan en fejl jo gøre, at
maskinen går i stå.

Så må pigerne på Philips rette ind
og lave om. Ja uden os og vor tålmo-
dighed var kassen tom.

Selvom manden han er dygtig og jo
også ganske rar, så er det tit - at han
for mange tommelfingre har«.

Taler og underholdning
Aftenens underholdning var Danny

Drags. De to mænd imiterede forskel-
lige »kendte og kongelige- til selska-
bets store morskab. Humor skortede
det heller ikke, da Tom Lytzen holdt
sin tale og sammenlignede kvinderne
på fabrikken med forskellige udgaver
af ap's mobiltelefon.

- Ja, det vil nu slet ikke være så
dårlig en sammenligning. Tænk nu

portaphonen, den gamle type, stor og
tung, ja ligefrem lidt kluntet, men
stabil og altid til at kommunikere
med. Den nye portaphone, elegant og
smart i linierne. Batterierne lette og
små i forhold til de gamle, som var
store og tunge. At kvinderne har
antennerne ude og ofte er på fælles
bølgelængde, er noget vi mænd tit
lægger mærke til, sagde Tom Lytzen
og fortsatte med causerier over Storm
p. citater for til sidst at lykønske
kvinderne: Jeg håber, at nogle af disse
ord kan beskrive vores dejlige da-
mer ... skal vi råbe et trefoldigt leve
for Kvindernes Klub på Philips-:

Direktør Hiltjo Bos ønskede også
klubben tillykke og nævnte bl.a., at
kvinderne har fulgt positivt med i
udviklingen, og de er dygtige til at
omstille sig.

Efter talerne, sangene og stemnin-
gen at dømme blev festen vellykket. I
sin hilsen til arbejdskammeraterne
sagde Gerda Frederiksen: Kvinderne
har selv i de 50 år, der er gået siden
klubbens start, aktivt kæmpet for de
forbedringer, der igennem årene er
sket på Philips, og det er jo ikke
småting.

5
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DUX i 60 år
Forærer Fregatten Jylland en model af det gamle træskib

Dux forærer i anledning af sit 60 års
jubilæum Fregatten Jylland en model af det
gamle træskib.

Dux Radio og TV er i dag en del af
den danske Philips koncern, men blev
grundlagt som selvstændig virksom-
hed i 1926, da svenskeren Hilding
Ljungfelt begyndte at fremstille radio-
modtagere efter kundespecifikationer.
I 1935 blev Dux fusioneret med Phi-
lips, men har bibeholdt navnet og sin
egen profil. Dux adskiller sig fra
moderselskabet ved at samarbejde
med fire grossister, der varetager den
lokale distribution, hovedsagelig vest
for Valby Bakke.

I anledning af 60 årsjubilæet har
Dux indgået en sponsoraftale med
Fregatten Jylland og bidrager derfor
med en usædvanlig smukt udført mo-
del af det gamle træskib. Den Selv-
ejende Institution Fregatten Jylland,
hvis protektor er Prins Henrik, er frit
stillet med hensyn til modellens frem-
tidige skæbne, men man regner med,
at den vil blive bortauktioneret for at
skaffe flere penge til fortsat restaure-
ring af Fregatten.

7-tallet
Lille bekvemt sommerhus (4 personer)
ledigt i ugerne 28-29 og 31-32 i
skoleferien, samt ugerne 33, 34, 35 og
fremefter.

Pris i skoleferien kr. 1.500 pr. uge
ellers kr. 1.000 + el.

Henvendelse: E. Laursen, tlf.: 02 -
88 31 63 indtil 30/5. Efter 23/6 hen-
vendelse, Ternevej 14, Furreby, 9480
Løkken.

E. Laursen

Sommerhus i Karrebæksminde udle-
jes. Det er på 40 kvadratmeter med 2
kamre og 2 køjer i hver. El-køkken,
bruser, varmt og koldt vandt. Cirka 1
km til stranden. Pris 1.000 kr. pr. uge.

Johs. Johansen
lokal 2497 eller 02 - 45 04 56

Udskiftning af
fotokopieringsmaskiner
I løbet af maj måned er 30 kopimaski-
ner blevet udskiftet til nye, der kopie-
rer hurtigere og med en bedre kvali-
tet. Der hvor man tidligere kunne
reducere originalmateriale til 70% og
81%, er man nu i stand til også at
forstørre originalmaterialet, hvilket
kan være en fordel ved fremstilling af
tegninger og »overheads-. I kopicen-
tralen vil man for fremtiden kunne
kopiere i både sort og blå farve,
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Sporte!)
Fodbold 1986

Fodboldsæsonen startede 11.april
med store forventninger til holdet,
fordi vi de sidste to år er rykket op. Vi
lagde ud med en sejr over BRIF på
4-0, og så er det ellers gået slag i
slag. Til og med i dag er vi ubesejrede
i 38 kampe i træk. Det, mener vi, er
god reklame for fodbold og ikke
mindst for Philips.

Fodbold er udtaget til Nordisk
Sportsstævne i Stockholm i 87, og vi
ser frem til at prøve kræfter med
vores nordiske kolleger. Det eneste
beklagelige ved stævnet er, at vi kun
må stille med 11mand, hvilket abso-
lut ikke er nok til tre kampe. Vi har
oplevet flere både alvorlige og mindre
alvorlige skader på nogle af vores
bedste spillere. Vi vil derfor prøve at
få lov til at stille op med 12 eller 13
mand. Hvis der således skulle være
nogle gode fodboldspillere, som vi ikke
kender, er I velkomne til at kontakte
Tommy Parbst lokal 2479 eller Henrik
Præbellokal 2633.

Kim Kjeldsen

hvilket giver en bedre orientering af
teknisk dokumentation og spændende
løsninger af reklameudsendelser i små
oplag.

Steen Poulsen

/
Philips-mesterskab
i badminton

Den 12. og 13. april satte 46 bad-
mintonspillere hinanden stævne i
ABC-hallen og dystede i 9 rækker.
Præmierne var fine franske rødvine.
Turneringen bar præg af dygtige spil-
lere og socialt sammenhold spillerne
imellem. Det eneste beklagelige var,
at vi var nødt til at slå damerækkerne
sammen, fordi tilslutningen var for
ringe.

Vi håber på lige så stor succes
næste år, og at flere kvinder melder
sig til turneringen.

Finaleresultaterne blev følgende:
A-række Herredouble:

J. Ditlevsen, E. Wibrand/C. Nørre-
gaard, P. RuncheI15/8-15/4.

B-række Herresingle:
Niels V. Christensen/Tommy Parbst
15/6-15/4.

B-række Herredouble:
S. Feldskov, B. Larsen/T. Jespersen,
N. V. Christensen 15/8-15/3.

C-række Herresingle:
Peter Hebsgård/Jacob Johnsen 15/
5-15/1.

C-række Herredouble:
Claus Elmsted, Dennis Jessen/S.
Bangsby, J. Pedersen 13/5-11/15-15/8.

A-række Damesingle:
Susanne Walter/Lilli Rasmussen 11/
9-11/1.

A-række Damedouble:
R. Hansen, L. Rasmussen/L. Wolte-
maht, S. Walter 17/16-15/11.

A-række Mixed-double:
R. Hansen, C. Nørregaard/U. Høegh,
E. Wibrand 18/5-13/15-17/14.

B-række Mixed-double:
R. Hansen, B. Larsen/L. Keller, S.
Feldskov 8/15-15/10-8/15.

Bent Møller

Flere kvinder til
badminton-turneringerne

Den 13. april blev der afholdt gene-
ralforsamling i badmintonafdelingen.
Den afgående formand Niels Pelle,
gjorde status over det forgangne år og
præsenterede den nye formand Bent
Møller, indkøbsafdelingen i P.E.I. Han
er gået aktivt ind i foreningsarbejdet,
fordi han har ambition om at ændre
på nogle forhold, som er utilfredsstil-
lende. Et af problemerne er, at når
Philips skal stille hold, så mangler
pigerne. Der er nok kvinder i klub-
ben, men når der skal sættes hold,
melder de sig ikke. Bent Møller vil
også gerne have større turneringer
med udenbys klubber, venskabsturne-
ringer med andre Philips-firmaer,
ranglisteturneringer og en fælles træ-
ningsordning.

Med de emner på -ønskelisten-,
håber Bent Møller at have sat noget i
gang hos medlemmerne, og de er
derfor velkomne til at kontakte ham
på lokal 3521, hvis de har ønsker og/
eller gode ideer.
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Personalenyt
25-års jubilæum

William Peters

Fredag den 20. juni: Ekspedient
William Peters, PCL. Reception kI.
9.30 i kantinen på PCL i Glostrup.

Udnævnelser
Logistikchef Keld Bjørnskov. Data-

systemer, er udnævnt til afdelings-
chef.

Reklamechef Finn Christensen, ap
radiotelefon, er udnævnt til afdelings-
chef.

Teknisk overassistent Mogens Chri-
stensen, ap radiotelefon, er udnævnt
til teknisk fuldmægtig.

Overassistent Erling Olsen, Philips
Service, er udnævnt til fuldmægtig.

SpOtte!]
Vi vandt tredje halvleg

Fredag den 14. april rejste et hold
fra bowlingafdelingen til Oslo for at
spille en venskabskamp med vore nor-
ske kolleger. Vi havde en skøn sejltur
derop, selvom det var meget tåget.

Lørdag morgen kI. 9.00 lagde båden
til i Oslo, og på dette tidspunkt var
der nogle af os, der var lidt »tågede«,
Vi blev modtaget på kajen af vore
norske kolleger, som derefter fik os
installeret på hotel Trianglen. KI.
10.30 blev vi kørt til Vigelandsparken,
hvorfra vi startede en rundtur i Oslo
for at se lidt på byen, og for at få købt
lidt ind. Om eftermiddagen skulle vi
spille venskabskamp med nordmæn-
dene. Det foregik i en lille by med et
stort sportscenter 15 km udenfor Oslo.
Vi havde store forventninger om at
kunne slå nordmændene, men det gik
desværre ikke, som vi havde planlagt.
Det blev kun til en pæn andenplads.
Men vi havde ikke helt mistet modet,
og vi var nu sikre på at vinde »tredje
halvleg«. »Tredje halvleg- bestod i en
festaften, der blev holdt i nogle af
Norsk Philips meget flotte lokaler.
Menuen bestod af et meget lækkert
norsk koldt bord, og efter maden var
der kaffe med cognac, fri bar og dans
og musik til langt ud på natten.
Søndag formiddag blev vi hentet på
hotellet. Nu skulle vi køre med tog til
Holmenkollen for at se verdensme-
sterskaberne i skihop. Det var meget
festligt. Mange nordmænd var klædt
ud som trolde og forskellige dyr.

Til slut tak til vore egne og vore
norske kolleger for den gode stem-
ning, og det fine humør. Sejren i
»tredje halvleg- var velfortjent.

Gene Sorensen og Erich Falensteen

Nordisk Sportsstævne
i Stockholm 1987

I sidste nummer af Philiskopet for-
talte vi om disciplinerne ved sports-
stævnet i Stockholm. Hvis nogle har
lyst til at løbe terrænløb eller deltage
i stafetten (4-kamp), skal de kontakte
Erling Kjær, lokal 2385.

Anny Juul

Mesterskaber i bowling
Tirsdag den 29. april afholdt bow-

lingafdelingen sit årlige mesterskab.
Placeringen blev følgende:

1. Ellen Knutsson
2. Hanne Tholstrup
3. Minna Møller
4. Inger Hansen

Begynderrække damer:
1. Henriette Hansen
2. Annemette Hansen

Herrer:
1. Poul E. Christensen
2. Gene Sorensen
3. Per Johansen

Begynderrække herrer:
1. Keld Olsen

Philips vandt Mesterrækken
Der blev også for første gang afholdt

pokalfinale for de bedste hold i
K.F.LU. Der mødte vores damehold
Tryg Forsikring i semifinalen og
vandt stort. Det blev dog kun til en
anden plads, da damerne skulle spille
finale mod Den Danske Bank.

I D.F.B.U. gik det endnu bedre for
os. Her vandt damernes førstehold for
første gang nogensinde den højeste
præmie, der kan opnås nemlig
Lpladsen i Mesterrækken.

Hvis der skulle være nogen, som er
interesserede i at høre mere om bow-
lingafdelingen og dens aktiviteter,
kontakt da venligst Gene Sorensen
afdeling MV lokal 3743 eller Erich
Falensteen afdeling VM lokal 3624.

Gene Sorensen og Erich Falensteen

Tak
En hjertelig tak til alle, der var med

til at gøre mit jubilæum til en festlig
og uforglemmelig dag for mig og min
familie.

Jens Simonsen.
~

Tak fordi I glemte dagens fag og
mødte op på denne min sidste dag.

Paul Jørgensen.

Tak fordi I gjorde min dag til en
dejlig dag.

Jeg vil huske den hvert år på
klokkeslag.

I kom fra øst, Ikom fra vest og
gjorde min dag til en dejlig fest.

Ena Henriksen

Hjertelig tak til alle, som var med
til at gøre min afgang fra Philips
mindre vemodig.

Margot Walther

Vi siger hjertelig tak til alle for de
venlige tanker og ord, der blev ud-
trykt ved vores fest og reception.

Kvindernes Klub

På pension
Underdirektør Karl Skaarup går på

pension den 19. juni efter 32 år hos
Philips, -

Montrice Vera Magda Christensen
går på pension 20. juni efter 15 år hos
Philips.

Salgsingeniør Martin Clausen går
på pension 31. maj efter 40 år hos
Philips.

Montrice Jenny Møller Exsteen går
på pension 4. juni efter 16 år hos
Philips.

Specialarbejder Svend Åge Larsen
går på pension 25. juni efter 32 år hos
Philips.

Montrice Jonna Jytte Nielsen går
på pension 4. juli efter 29 år hos
Philips.
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Philips
og VM

"J. y

Philips eren af de 11hovedsponsorer
for VM i fodbold, der afvikles i Mexico
fra 31.maj til 29. juni.

Det forventes, at mere end 230
millioner fra mere end 140 lande vil
sidde foran TV-skærmene for at over-
være de 52 kampe.

Philips-udstyr vil være et betyd-
ningsfuldt led i kommunikationen ud
til de 230 millioner seere. Størstede-
len af udstyret leveres af Philips. Det
gælder blandt andet 122 fuldautomati-
ske TV-kameraer, 80 transportable
TV-kameraer og 11fuldt udstyrede
TV-reportagevogne. Alt dette er leve-
ret til Televisa, som er Mexico's føren-
de TV-selskab.

Philips vil også være med, rtår
kameraerne bringer billederne fra de
12 stadions. Her vil fire store Philips-
skilte være placeret langs barrieren
på hvert stadion.

~ Danske VM-aktiviteter
For Philips i Danmark er VM i

Mexico naturligvis også interessant
på grund af den store interesse for TV
Philips Radio har tilrettelagt en lang
række aktiviteter. Blandt andet var
Billed Bladet's VM-tillæg næsten et
rent Philips-tillæg. Og forhandlerne
har modtaget spændende udstillings-
materiale.

Nu glæder vi os til, at det omfatten-
de Philips-udstyr er med til at bringe
godt nyt om de rød/hvide farver.

PSV i top
VM-helten Frank Arnesen var en af

hovedpersonerne, da Philips-holdet
PSV søndag den 11.maj spillede sig til
tops i det hollandske fodbold-mester-
skab. Det skete med en 8-2 sejr over
Go Ahead Eagles.

25.000 overværede sejren på Philips
stadion midt i Eindhoven. Resultatet
blev fejret med en aftenfest på Hotel
Cocagne, hvor Frank Arnesen dog
hurtigt trak sig tilbage for næste
morgen at slutte sig til VM-holdets
træningslejr i Vedbæk.

J

Leif Rasmussen, servicecenterleder
i Philips-huset i Århus, fejrede fredag
den 4. april sit 40 års jubilæum. Ved
ankomsten til det festligt udsmykkede
center i en Ceres Ford model 1930
dannede en række kolleger espalier
og modtog jubilaren med velkomst-
sang.

Næsten 200 forretningsforbindelser

og kolleger benyttede receptionen til
at hylde Leif Rasmussen, som her ses
med sin frue og Jørgen Riemann
Hansen samt Jørgen Bakke. Kolleger-
ne forærede jubilaren et ægte tæppe,
og personaleforeningen sørgede for
hjælp til afslapning med en hængekø-
je.

.=!:!:&
Ena Henriksen - -kære jubilar, vi

en vise om dig lavet har, der er gået
femogtyve år, det har været mange
gange vår«, sang kollegerne ved Ena
Henriksens jubilæum den 17. april. I
talen fik jubilaren lutter rosende ord:
Du er en god kollega og utrolig hjælp-
som. Det er generelt en mangelvare.
Gaven fra kollegerne var en ring, som
blev kørt frem på en kæmpe lagkage,

desuden var der et pladealbum med
Tryllefløjten. Personaleforeningens
hilsen var en clockradio, og fra jubila-
rens afdeling var der en rigtig lagka-
ge. Salen var flot pyntet, og her på
billedet står kollegerne med danne-
brogs-balloner, mens Ena Henriksen
gør sin entre sammen med Christian
Frederiksen.

Jens Simonsen, udviklingschef i
PE.I. i Jenagade, fejrede 25 årsjubi-
læum den 11.april. Ved receptionen
lykønskede Preben Hejberg med jubi-
larens fine karriere hos Philips. Kolle-
gerne havde digtet en sang og modtog
jubilaren syngende og med kvalitets-
flag i hånden. Jens Simonsen glædede
sig i sin takketale bl.a. over, at kvali-
tetskampagnen har betydet, at vi er
blevet mere venlige og imødekommen-

de overfor hinanden. Fra kollegerne
fik Jens Simonsen en el-plæneklipper
og fra personaleforeningen en stor
attachetaske. Claus Wittrock overrak-
te et eksemplar af Danmarks første
transistorradio, som Jens Simonsen
har været med til at udvikle. Fra
venstre ses jubilaren med sin fru
Karen, datteren Lene og Preben Hej-
berg.

PHILIPS TRYK


