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Ny formand for PAP:
Ulla Krogh Laursen blev personleforeningens nye formand, da
Swenn Poulsen trak sig tilbage efter
fire år. Her er hun sammen med den
afgåede kasserer Grete Visby (tv) og
den nye, Annette Janum. Se side 5.

Fra Miniwatt til
Philips Components
Deltagerne i uddannelsesafdelingens
centret.

nye lederkursus i diskussion under opholdet på kursus-

De nye tigre hos Philips
Philips skal ændre sig fra at være
en elefant til en tiger, hvis koncernen
fortsat skal være konkurrencedygtig.
Denne udtalelse kommer fra vicepræsidenten, Gerrit Jeelof. Med det
som udgangspunkt har uddannelses-

afdelingen udviklet et lederkursus,
som havde premiere i slutningen af
april. Læs på side 3, hvordan en af
kursusdeltagerne - Dina Berkowitz oplevede kursets start.

se side 2

Pilips og Fluke
i samarbejde
se side 4

PSV i TV
se side 5

Nyt medlem af
Philips' bestyrelse

PTV-premiere i Las Vegas
Nyudviklet udstyr fra Philips Elektronik Industri i Jenagade vakte
berettiget opsigt under en netop afsluttet udstilling i Las Vegas, USA,
fortæller Paul Wachmann.
Afdelingen for professionelt TV-måleudstyr havde netop forud for åbningen af "National Association ofBroadcaster's Show' færdigudviklet
den nye prøvesignal generator PM 5640. Det er den eneste generator på
markedet i såvel NTSC som PAL udgave, som har 150 standard signaler
og billeder.
Desuden kan brugeren udvikle sine egne signaler, og det vil bogstavelig talt sige, at vore kunder med denne nyhed er i stand til at fremstille i
tusindvis af forskellige prøvesignaler - og det er meget enkelt at programmere og anvende den. Prisen er 125.000 kroner.

Gunnar Bækgaard, Steen Andersen og Ole Skrydstrup (til højre) præsenterede
Philips Danmark på den store Las Vegas udstilling, hvor der blandt andet var
verdenspremiere på den nye prøvesignal generator PM 5640.

Niels Frandsen

På generalforsamlingen i Philips
Industri og Handels NS torsdag den
23. april blev civilingeniør Niels
Frandsen indvalgt i bestyrelsen.
Niels Frandsen er adm. direktør for
Højgaard & Schultz a/s. Han har
tillige en række tillidshverv, blandt
andet som formand for bestyrelsen for
NS Wright, Thomsen & Kier og for
Entreprenørforeningens Eksportsektion. Niels Frandsen er tillige medlem
af bestyrelserne for Det Danske Luftfartsselskab, Det Berlingske Selskab
af 1982 og Rank Xerox NS.
Bestyrelsen består herefter af direktør S.A. Windelin (formand), professor
Thor A. Bak, direktørerne Henry
Bertelsen, Hiltjo WD. Bos, Niels
Frandsen og Jørgen Hegelund, smed
John Jensen, akademiingeniør Troels
Larsen og fuldmægtig Birger Vessel.
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TV som kulturformidler
Georg Metz som gæstetaler
ved Philips Kunstforenings
årlige generalforsamling
Med TV-journalisten og forfatteren
Georg Metz som indbudt taler over
emnet "TV som kulturformidler« var
der lagt op til en spændende aften i
Philips Kunstforening den 26. april.
Interessen blandt foreningens medlemmer viste sig da også at være stor.
Omkring 120 personer havde fundet
vej til foredragssalen på Prags Boulevard for at lytte på.
Georg Metz kom vidt omkring i sit
causeri, hvor mange kunne nikke
gekendende til det magiske fjernsynsøjes betydning for moderne boligindretning. En betydning som Georg
Metz på festligste vis mente var overtaget fra tidligere tiders flygler i det
bedre borgerskabs boliger.
Efter causeriet holdt medlemmerne

Prinsen, Fregatten
- og Dux
Dansk Marineforening åbnede
torsdag den 27. april sin 75 års jubilæumsudstilling "Under Dannebrog- på
Københavns Rådhus. Det skete i
overværelse af Prinsen, der også er
protektor for Fregatten Jylland.
På udstillingen vises en videofilm
om den igangværende doksætning og
renovering af Fregatten i Ebeltoft. Det
sker blandt andet med hjælp af Dux,
der i 1986 i forbindelse med firmaets
60-års jubilæum sponserede fregatten
- og nu på udstillingen stillede udstyr
til rådighed i form at Dux digital
farve-TV til fremvisning af videofilmen.
Prins Henrik lytter til direktør Jørgen
Pedersens beretning om modellen af "Fregatten Jylland«, som Dux forærede til
institutionen i forbindelse med Dux' 60 års
jubilæum.
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afkunstforeningen den årlige generalforsamling.
Formanden aflagde følgende beretning, som blev godkendt.

Udstillinger i året der gik
Efterårets første udstillende kunstner
var Sven Hols eller »kastanjemanden«. Navnet har den nu 84-årige
kunstner fået af Virums børnehavebørn, som hvert efterår samler kastanjer i Hols have.
På samme tidspunkt som Sven Hols
udstillede Marianne Reese et uddrag
af sine arbejder.
Oktober bød på udstillinger af Henrik Axholm og Annette Høyer Svendsen.
I november udstillede Ole Strøygaard, som i kunstverdenen er et
særdeles kendt ansigt. På samme
tidspunkt udstillede Jytte Thye.
I december havde vi hele 12 udstillende kunstnere, nemlig Philips
egne medarbejdere, som havde mod til
at vise deres kunstneriske talenter
frem for kollegerne.
Året i år startede med udstillinger
af Lisa Kaas Hansen samt Stig Weye
Hansen, som er en malende eventyrfortæller med en på det nærmeste
magisk kolorit.
Februar og marts bød på udstilling
af Vera Prahl, Antoinette O'Loughlin
og Merete Rasmussen med keramik
samt til sidst Kurt Syberg og Else
Kam Jensen.

Fra Miniwatt
til Philips
Components
Pr. 1. maj ændrede Miniwatt AIS
navn til Philips Components AIS. Det
skete, for at selskabsnavnet så både
kunne fortælle om tilhørsforholdet til
Philips-koncernen og om det produktområde, der markedsføres.
Philips Components AIS er Danmarks største leverandør af elektronikkomponenter såvel til radio, TV og
højttalerproducenter som til den professionelle elektronikindustri. Gennem Philips Components AIS har
kundekredsen adgang til koncernens
tekniske videncentre og til den grundforskning, der foregår på otte forskningscentre i Europa og USA.
Selskabet har uændret status som
bifirma under Philips Industri og
Handels AIS.

Alt i alt et aktivt udstillingsår, som
bestyrelsen håber har glædet og måske også givet inspiration i det daglige virke.

Indkøbte arbejder
I årets løb har vi købt arbejder fra
samtlige udstillende kunstnere.
Ialt råder vi over 45 hovedgevinster
samt 62 tillægsgevinster.
Der vil kun blive trukket 40 hovedgevinster, da vi er af den opfattelse, at
den der bliver udtrukket til at vælge
som nr. 40 i rækken bør have et reelt
valg mellem et udvalg af arbejder.
Tiloversblevne 5 arbejder går videre
til lodtrækning næste år.

Medlemstal
Atter i år kan vi glæde os over en
nettofremgang i medlemstallet. På
generalforsamlingsdagen sidste år var
vi 380 medlemmer og pr. i dag er vi
397.
Bag disse tal gemmer sig imidlertid
følgende virkelighed:
Foreningen har i alt haft en tilgang
på 54 nye medlemmer, men desværre
en afgang på 37 medlemmer, som af
den ene eller anden årsag har forladt
firmaet.
Størst tilgang til foreningen har vi
fået blandt de timelønnede.

Det vi ikke nåede
Inspireret af PAP's revy hold samledes
tidligt på året 1987 ca. 25 medarbejdere for at diskutere muligheden for
at stable en teatergruppe på benene.
Visionerne var mange, lige fra et
sangkor over kabaret/revy til mere
etablerede syngespil.
Der var dog enighed om, at tage et
skridt ad gangen og i første omgang
udpege et udvalg til at arbejde videre
med sagen. Udvalget blev nedsat i
kunstforeningsregi på et forslag om at
lave en PH-aften i efteråret 1987.
Udvalget holdt møder som udvalg
normalt gør, men derved blev det,
hvilket vist også er helt normalt.
De mange undskyldninger om hvorfor projektet ikke er kommet op at stå
skal forbigås i tavshed, men problemet er at finde et egnet team, som
kan og tør påtage sig et krævende
fritidsjob. Kort sagt: vi efterlyser en
teaterdirektør. Er du interesseret så
kontakt venligst undertegnede, som
har sagens akter, så et godt initiativ
forhåbentlig kan realiseres.

Næste sæson
Om næste sæson blot dette:
Der bliver mange spændende udstillinger i vore kantiner samt en
række andre tilbud.
Tak for sæson 87/88.
Alle opstillede kandidater til bestyrelsen blev genvalgt.
Erling Kjær, Ejendomsadministrationen, blev valgt som suppleant
til erstatning for John Christiansen.
E. Martinus Andersen

Kim Hjermind (PRCS) fortæller med hjælp fra sin tegning på et flipoverblad om sin baggrund og nutid. Det øvrige hold følger engageret
med. Fra venstre Rolf Andersen (PTV), Kirsten Hansen (PEIJ, Svend Westergaard, Dina Berkowitz (l&E), Bjarne Nymark (Lampe), Wiwi
Nielsen (adm.) John Jacobsen (PRCS), Bent Ahlgreen (Service), Leif Scherbe (ap), Per Clemmensen (PRCS). Tina Skovby Larsen (Service)
og Keld Jørgensen (lSA) er skjult af de øvrige. Yderst ses Jette Holm.

At være tigre
er modellen for 1990'erne
af Dina Berkowilz, servicekoordinator i I & E service
Philips skal ændre sig fra at være
en elefant til en tiger, hvis Philips
skal være konkurrencedygtig. Denne
udtalelse kommer fra koncernens
vicepræsident Gerrit J eelof.
Det har vores uddannelsesafdeling
taget meget bogstaveligt - og alvorligt, og har udviklet et lederkursus,
som hurtigt er blevet omdøbt til tigerkurset.
Det er et kursus i fire moduler:
1. Overblik i ledelse, ved Svend Westergaard
2. Organisations- og personaleforhold, ved Henning Friis
3. Økonomi- og budgetsystemer, ved
Alfredo Pedini
4. EDB-systemer, ved Ole Ankær
Første modul blev afholdt den 20.-21.
april på Skjalm Hvide kursuscenter i
Jørlunde.
Der deltog 12 Philips-medarbejdere
med 2 til 3 års ledererfaring, gennemsnitsalderen var 30 år.
Philips kan - som Jeelofnævnersammenlignes med en elefant. Denne
elefant skal vi nu - som tigre - prøve
at flytte rundt på med de værktøjer, vi
fik i hænde af Svend Westergaard,
under hvis ledelse vore ideer spirede
frem.
Vi arbejdede en del i små grupper,
men gjorde meget ud af plenumarbejdet.
Det giver en god erfaring at høre om
andres måde at løse forskellige problemer på.

Kritisk på en positiv måde
Vi er også blevet mere kritiske, men
på en positiv måde over for alle de
ting, vi møder til daglig i virksomheden.
Det, at vi er fra flere forskellige
afdelinger, betyder at vi kan danne et
netværk af tigre. Dette netværk vil vi
bruge flittigt som en idebank, fyldt
med gode og dårlige erfaringer, som vi

kan trække på, når vi som nye ledere
står med et problem.
Kammeratskabet blev udbygget, da
vi efter en lang og koncentreret kursusdag, der sluttede kl. 22, fortsatte
med en gang billard.
Alt var virkelig velorganiseret, og
jeg fik selv utrolig meget ud afførste
modul. Jeg glæder mig meget til det
næste.

På få minutter tegnede og beskrev kursusdeltagerne deres personlige og firmamæssige udvikling og deres fremtidsdrømme. Tina Skouby Larsen (til venstre) og Wiwi Nielsen overvejer, mens Dina Berkowitz tegner.
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Det skrev vi

for 40 år siden:
Nu er der endelig kommet sving i
Ombygningen af Lokalerne til Børnehaven, og man regner med at kunne
aabne i April Maaned. Børnehaven er
indrettet saaledes, at der vil kunde .
optages ca. 22 Børn mellem 2-3 Aar og
ca. 32 fra 4-6 Aar. Der betales et
Normalkontingent paa 6 Kr. ugentlig
for de smaa og 4 Kr. for de store. Prisforskellen ligger deri, at de smaa Børn
foruden Havregrød og Mælk om Morgenen faar en varm ret til Frokost,
medens de større Børn kun faar Morgenmaden og selv skal medbringe
Frokost.

for 25 år siden:
Man kunne have hørt en knappenål
falde til jorden! Så stille var der i
afdeling MK på Lergravsvej den 17.
oktober, da kanalvælger nr. 1.000.000
- smukt pyntet med røde sløjfer - gled
hen ad båndet på sit lille podie. Men
stilheden varerede kun kort. Mens
tankerne gik tilbage til fortidens
ballonfærder, hævede nr. 1.000.000 sig
værdigt fra båndet i en til anledningen - med megen snilde - konstrueret hejseanordning forsynet med en
rød bold i toppen. Og i samme sekund
genlød det store lokale af hurra-råb
fra de 180 medarbejdere, mens glassene blev hævet for at ønske millionen
velkommen.

Philips og Fluke i samarbejde
To meget avancerede virksomheder,
der udvikler og markedsfører elektronisk måleudstyr, har indgået en samarbejdsaftale. Det er det amerikanske
Fluke-selskab (John Fluke MFG Co.,
Washington) og Philips-koncernen,
der har sit udgangspunkt i Europa.
Aftalen går ud på, at Fluke udover
sit eget program skal sælge og servicere Phillips-udstyr i Nord-Amerika,
Kina, Hong Kong og Japan. På samme måde skal Philips tage sig af
Fluke-instrumenterne i den øvrige del
af verden.
Samarbejdet er allerede indledt i en
række lande. I Danmark bliver det en
realitet pr. 1.juli, når Philips overtager Fluke-repræsentationen efter
ingeniørfirmaet Tage Olsen A/S i

Ballerup, der gennem en ihærdig
indsats i en årrække har placeret
Fluke-navnet som et klart kvalitetsbegreb i danske service- og produktionsvirksomheder, der anvender
avanceret måleudstyr.
De to selskabers produkter kompletterer hinanden og omfatter digitale
multimetre, oscilloskpoer, kalibratorer, logikanalysatorer, digitale
testsystemer og tællere. Gennem
samarbejdet har Philips og Fluke
placeret sig som verdens tredjestørste
virksomhed inden for elektronisk
måleudstyr.
Første gang Philips og Fluke udstiller sammen herhjemme, bliver på
"Elektronik 88«-udstillingen i Bella
Center fra 31. maj til 4. juni.

Brand
på PCL

Fredag den 26. februar var Jens
Kempff og Kim Billing på overarbejde
på PCL. Det kom til at forløbe helt
anderledes, at de havde tilrettelagt.
Umiddelbart efter normal arbejdstids ophør opstod der nemlig brand i
en el-tavle i hal E-l, hvor Datasystemer har deres varer stående. Man
havde forud for denne dag været i
kontakt med Vestegnens Brandvæsen
på grundlag af en tidligere fejlmelding, men nu skulle det vise sig at
blive alvor.
I løbet af få minutter var brandfolkene til stede. De gik straks i gang
med at slukke branden med kulsyre.
Bagefter målte man syrekoncentrationen omkring brandstedet. Den
viste sig at være under grænseværdien, men for at være på den sikre side,
blev Jens og Kim kørt på skadestuen.
Her foretog man en nøjere undersøgelse af lungerne. Alt så heldigvis
normalt ud. Dagen efter havde de lidt
hovedpine, så det må siges at være
nådigt sluppet.
På grund af Jens' og Kims hurtige
indgriben slap vi - for anden gang for den helt store brand. De to har da
også modtaget en erkendtlighed for
deres indsats.
Kurt Bøje Pedersen

for 10 år siden:
Det var næsten blevet aften, før de
hidtige ejere af AP Radiotelefon tirsdag den 28. marts havde underskrevet
kontrakten om selskabets overdragelse til Philips Industri og Handels A/S.
Og derefter fulgte så en generalforsamling, hvor den nye bestyrelse blev
valgt, og et bestyrelsesmøde, hvor den
nye direktør blev udnævnt. Allerede
den følgende eftermiddag var der
møde i virksomhedens fabrikshal,
hvor de 250 nye Philips-kolleger fik at
vide, hvorfor Philips havde købt det
kendte elektronikfirma i Hvidovre, og
hvordan man ville drive det videre.
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Teknikere i gang med at undersøge eltavlen på PCL.

Nyt fra PPR

""
_~}\...L~

,.",..~
__

.

PAP's nye bestyrelse, fra venstre Tina Skovby, Inge Geisshirt, Harry Lykkegaard, Annette
Janum, Ulla Krogh Laursen, den afgåede kasserer Grete Visby, Dina Berkowitz, Benny
Stistrup, Winnie Hansen og Thomas S. Jensen.

,

Personaleforeningen PPR holdt sin
generalforsamling fredag den 4.
marts, og efter valgene har bestyrelsen konstitueret sig med Jacob Johnsen som formand, Anita Due som ny
næstformand og Kirsten Hansen som
ny sekretær. De øvrige bestyrelsesmedlemmer er Peter Rygaard og Tage
Woltemath samt suppleanterne Hans
Nielsen og Anette Melcher.
Tage Woltemath og Niels Claussen
er foreningens repræsentanter i marketenderi ud valget.

Ny formand i PAP
For første gang i PAP's historie blev
en kvinde valgt til formand. Det skete
ved generalforsamlingen den 25.
februar, hvor Ulla Krogh Laursen
blev lykønsket med valget, samtidig
med at generalforsamlingen takkede
Swenn Poulsen for de fire år han
havde været formand.
Som dirigenten udtrykte det, foregik generalforsamlingen i god ro og
orden, men det er vel også begrænset,
hvor megen uro 17 fremmødte + bestyrelsen kan frembringe! Mød op
næste år så vi kan få nogle flere synspunkter frem.

Grete Visby gennemgik på sin
sædvanlige humoristiske facon regnskabet, desværre for sidste gang, idet
hun snart går på pension.
Det er skik og brug at de fremmødte
til generalforsamlingen får at vide om
de har vundet i ferielotteriet, og i år
havde hele fire været heldige. Det er
en ganske god procentdel så mød op
næste år. Så kan det være, at du også
er en af de heldige.

Lena Tolstrup

PSV i TV
Onsdag den 25. maj bliver en fodboldhistorisk dato: Da løber de hollandske Philips-mestre ind på Neckar
Stadion i Stuttgart for at vinde over
Benfica fra Portugal i Europa Cup
finalen. Tre danskere hjælper Philips:
Jan Heintze, Søren Lerby og Ivan
Nielsen. Kampen bringes i TV kl.
20.15

Grundkursus
i Lysteknik
I 1987 tog Philips Lampe et nyt
demonstrationslokale og showroom i
anvendelse. Det har siden været et
stort aktiv i den omfattende kontakt
med arkitekter, rådgivende ingeniører, installatører, skoler og forretningskæder.
Demonstrationslokalet benyttes
også i den interne uddannelse af egne
medarbejdere: Både eksterne og interne folk fra Pope og Philips Lampe var
for nylig deltagere i et grundkursus i
lysteknik.
Kurset var arrangeret af Lysteknisk Afdeling og berørte de grundlæggende forhold omkring lys. Man
fik også en god indføring i, hvordan
oplysninger fra lyskildekataloger og
datablade anvendes.
Kurset strakte sig over en hel dag
med Hans Jørgen Jacobsen, Chr. Dyhr
Jensen, Torn Andersen, Kurt Christensen og Carsten Bahnsen som
undervisere. Foruden indlæggene blev
der foretaget talrige lysdemonstrationer. Altsammen ting, som gav kursusdeltagerne rig lejlighed til at forstå,
hvad man foretager sig, når et belysningsanlæg skal projekteres og
hvilke krav, der skal opfyldes.
Carsten Bahnsen
Chr. Dyhr Jensen underviser interne og
eksterne medarbejdere fra Pope og Philips
Lampe i belysningsteknik i Philips Lampe's
nye demonstrationslokale.
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Fodbold

Dukkerne får hjerte massage: Fra venstre ses Helle Lycik, Per Lemser, Else Hansen, Martin
Bernandt og instruktøren Finn Jensen. I baggrunden Freddie Gregersen, Lena Tolstrup,
Jette Ellegård og Henrik Leth.

Kan du hjælpe din kollega?
35 samaritter på Philips til Dansk Røde Kors
kursus i førstehjælp og hjertemassage
Dansk Røde Kors har afholdt kurser
i førstehjælp og udvendig hjerternassage. Når sidste hold i begyndelsen af
maj måned er færdig med kurset, kan
ca. 35 samaritter på Philips svare ja
til ovenstående.
Finn Jensen, som er Falckredder og
altså også uddannet som instruktør
hos Dansk Røde Kors, var en yderst
dygtig lærer. Han kunne fange os
allesammen med sine situationsspil,
og selvom det til tider var barske
ting, vi -kom ud for«, vidste vi alle
sammen bagefter godt, hvad man
skulle gøre i en tilsvarende situation,
og ikke mindst hvad man i hvert fald
ikke skulle gøre.
Som noget nyt var kurset udvidet
med udvendig hjerternassage. Forhåbentlig får man aldrig brug for
dette, men hvis uheldet skulle være
ude, skal hjælpen være fremme inden
5 minutter. Man har derfor besluttet,
at dette skal være en fast bestanddel i
kurset. Ikke mindst fordi der mange
steder på Philips er langt til sundhedscentret.
Efter endt undervisning kom vi
enkeltvis ind til »eksamen«. Censor
var en reservelæge. Finn Jensen
lavede igen et situationsspil. Vi skulle
nu bevise, at vi kunne give livreddende førstehjælp.
Det er mit indtryk, at alle var
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yderst tilfredse med kurset og især
var man glade for, at der hvert år i
tidsrummet februar-april vil blive
afholdt et genopfriskningskursus.
Lena Tolstrup

På grund af det dårlige resultat i
1987 er der satset lidt ekstra til spillerne i år i form affodboldstøvler og
forskellige arrangementer i sommerens løb.
Søsonens første kamp springer vi
hurtigt hen over. Tabt uden kamp. Vi
kunne ikke stille hold, men anderledes så det ud i kampen ISS - Philips: Resultat 1-2.
Det var en glimrende kamp. Resultatet er lidt misvisende. Det havde
været mere på sin plads, hvis vi havde
sluttet med et 2 cifret. Masser af store
scoringsmuligheder til Michael, Tommy, Lars, Allan og Torben, men ind i
kassen ville bolden ikke. Tiden gik, 15
minutter tilbage. Et pludseligt kontraangreb overrumpler os og stillingen er 0-1, men 5 minutter senere
tager Thomas sagen i egen hånd,
nikker bolden ud af målmandens
hænder og triller bolden i mål till-l.
2 minutter tilbage, Benny viser
klasseredning i målet, kaster den
hurtigt og langt op til Torben, som
fikst spiller den over hovedet til Præbel, som kæmper sig fri af forsvaret,
målmanden halvklarer, men lidt
heldigt triller bolden på tværs af
målfeltet, så Torben uden besvær kan
score til 2-1.
Minuttet efter bliver Torben igen
spillet fri, dribler uden om målmanden, men lige inden han vil trille
bolden i mål, fløjter dommeren kampen af.
Bedste spillere: Thomas: 10 stemmer, Torben: 1 stemme. Al begyndelse
er svær, men med så mange gode
boldspillere på vores hold kan vi nå
langt endnu.
Hvis du er interesseret i at støtte
fodboldafdelingen, så kontakt Tommy
Parbst, 2480, så vi kan få stablet to
hold på benene.
Fodboldafdelingen

Bowling med pæne placeringer
Philips var med ved Tom's Chokoladestævne. Her fik vi to præmier i hus.
Det var Suzan Lund med en sikker
l. plads i damernes 2. division med
765 kegler over fire serier. Den anden
præmie gik til en af vore nye spillere.
Det var Brian Svendsen med en 6.
plads i herrernes D-række.
Philips er ved hjælp af vort damepar
(Hanne Tholstrup pg Minna Møller)
med til BEC's EM (Europæisk Bowling Union). De fik en flot 2. plads ved
kvalifikationen til EM.
Vi havde også et mix-hold (Inger
Hansen, Anne-Marie Poulsen, Jørgen
Friis og Bo Petersen), men vi var cirka
150 kegler fra en billet.

KFIU og »Den Friecc
Sæsonens kampe i KFIU og i Den

Frie Bowling Union er ved slutfacen.
Alle Philips' hold har placeret sig godt
i KFIU: Dame I: nr. 3, Dame II: nr. 2,
Herre I: nr. 2, Herre II: nr. 3.
I Den Frie kan Dame I blive nr. 1,
da de kun er et point fra. Derimod går
det ikke så godt med Herre I som
bliver nr. 6.
Vi mangler mange spillere, da vi
har svært ved at stille hold (Især
herre-hold). Vi spiller hver tirsdag
mellem kl. 17-18 eventuelt kl. 18-19.
Vi spiller i Garath Bowling Center,
Sjællandsbroen 1 (oven på Gør-DetSelv værkstedet). Der kommer tilmeldinger op på opslagstavlerne. Vi
vil også gerne have medarbejdere fra
Industrigården og Glostrup. Indtil
august er det gratis for nye spillere.
Jørgen Friis

7-tallet
Lykken er Løkken: To voksne og to
børn kan for kr. 1.500 leje sommerhus
ved Løkken Strand. Ring til Ernst
Laursen på 02883163.

25 års jubilæum

Skiklubbens formand, Birthe El/is, er ved at samle styrkerne forud for stafetlebet.

Sportsstævne i Stockholm
Det har været en utrolig dårlig
start på sæsonen, når man er medlem
af en skiklub, og ikke har noget sne!!
Men når sneen ikke vil komme til os,
må vi komme til den! Troede vi! For
efter adskillige aflysninger p.gr.a.
dårligt vejr lykkedes det endeligt at
arrangere en tur til Holmenkollen. Og
hvad kom vi op til? Regnvejr, tæt tåge
og klister under skiene! Med det handicap forsøgte vi at komme i træning
til det nordiske sportsstævne, som
skulle afholdes den 12. februar.
Sverige stod som arrangør af stævnet, som blev afviklet i Hofors, der
ligger ca. 200 km nordvest for Stockholm.
Disciplinen var 10 km langrend for
herrer, 5 km langrend for damer samt
en 4 x 3 km stafet.

Det danske hold
Det danske hold bestod af:
John Christiansen, Erling Kjær,
Svend Ferdinansen (old boys), Jørgen
Ditlevsen, Per Melbye Bruun, Stig
Strauss (seniorer), Kirsten Christensen, Birthe Ellis (old ladies), Kirsten
Hagemann, Berit Seidelin (damer),
samt Alfredo Pedini, som var vor
leder. Det er bestemt et hold, vi kan
være stolte af!
Danmark placerede sig for første
gang i Nordiske Vinter Philiade ret
pænt. Om det skyldes vores flotte nye
fantomdragter eller forbedring i kondien, melder historien ikke noget om.
Erling Kjær, som løb for oldboys,
kom i mål på tiden 43.20 minutter og
havde bedre tid end to finner. Jørgen
Ditlevesen, som løb for seniorer, løb på
44.18 minutter og besejrede en finne.
Kirsten Christensen og Birthe Ellis
kom i mål på samme tid, nemlig 23.37
minutter og overhalede en finne, så
hvis ikke finnerne tager sig i agt,
bliver de overhalet indenom i 1990. De
øvrige .deltagere gjorde iøvrigt også en

kæmpe indsats for færdrelandet ... og
Philips.

Gennembrud for Pedini i 1990?
Et nyt lovende navn inden for skisporten er Pedini. Han kæmpede for skisporten så blodet sprang, for han var
ude i en 3 km stafet på langrendsski,
som han havde på for første gang i sit
liv. Vi regner med hans gennembrud
til næste vintersportsstævne i 1990.
For den fantastiske indsats, som
alle danske deltagere havde ydet, fik
vi igen i år Sisuspokalen. Pokalen kan
ses i glasskabet i kantinen på Industrigården.
løvrigt blev resultatet følgende:
Sverige blev igen nr. 1, Norge nr. 2,
Finland nr. 3 og sidst men ikke
mindst Danmark nr. 4.
Til slut en stor tak til Philips i
Sverige for et virkeligt godt arrangement og en tak til de danske deltagere
for et fint holdresultat.
Birthe Ellis

Tak
Det er umuligt at sige personligt
tak til alle, der bidrog til at gøre min
sidste arbejdsdag hos Philips til et
godt minde. Derfor vil jeg her gerne
sige tak til alle kolleger og samtidig
ønske held og lykke for firmaet og
dets medarbejdere.
Vilh. Nygaard
Mange tak for alle de dejlige blomster
og gaver og for de mange lykønskninger, jeg modtog på min jubilæumsdag. Dagen vil for min hustru og mig
være et kært minde.
Erik Schwaner
Tak til kolleger og medarbejdere, der i
samarbejdets ånd medvirkede til en
minderig afslutning på Philips-tiden.
Ole Topp

Jørn Haue-Pedersen

Jørgen Skjold Sørensen

Onsdag den 1.juni: Salgsingeniør
Jørn Haue-Pedersen, Philips Lampe.
Reception kl. 11.00 i Restaurant Skoven i Odense.
Fredag den 3. juni: Marketingdirektør Jørgen Skjold Sørensen, I&E.
Reception kl. 10.00 i foredragssalen på
Industrigården.

Udnævnelse
Korrespondent Gitte Skaaning,
I&E, er udnævnt til overassistent.

Dødsfald
Chauffør Ole Jensen, PCL, døde den
6. marts, 50 år gammel.
Overingeniør Th. Fausbøll, der gik
på pension i 1979 efter 40 års ansættelse, døde den 15. februar i en
alder af 73 år.
Ingeniør Leiff Aagaard, der gik på
pension i 1976 efter 38 år hos Philips,
døde den 21. marts i en alder af 76 år.
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Erik Schwaner havde en herlig
dag, da han i ap service center på
Amager fredag den 4. marts blev
lykønsket med sit 25 års jubilæum.
Her står han sammen med sin kone og
centerchefen Aage Madsen omgivet af
ap-kollegerne. De forærede ham en
radio. De øvrige kolleger på Jenagadeområdet betænkte ham med barometer og tobakshylde, og som passioneret
piberyger havde man også opfyldt
ønsker om en del pibegrej. Carl Johan
Mørck og Erik Frydendall sagde tak
for hans indsats, blandt andet med
Philips-jubilæumsuret.

Eny Christensen blev modtaget
med maner, da hun tirsdag den 15.
marts i Århus-afdelingen blev fejret
på sin 25 års jubilæumsdag. Kollegerne havde de store smil og små flag
fremme, mens hun med blomster i
hænderne passerede dem på vej til
receptionen. Her blev hun modtaget af
Olaf Brask, der overrakte Philipsuret. Kollegernes gave blev præsenteret af Hans Hjort Nielsen. Det var
en Compact Disc afspiller, som opfyldte et stort ønske. Fra personaleforeningen kom Jytte Kaiser med en
ring til lillefingeren.

\
Lotte Holst fejrede fredag den 15.
april sit 25 års jubilæum i Odenseafdelingen sammen med kolleger,
forretningsforbindelser og familie.
Jubilæumsuret fra Philips blev overrakt af Olaf Brask. Blandt de øvrige
gaver fandtes to, som afslørede hendes
fritidsinteresse: Operabogen og en hel
opera på Compact Disc. De hørte til
hilsenen fra kollegerne. En af Lotte
Holsts venner fra Hamburgafdelingen
dukkede op med et røntgenrør i gaveudførelse. På billedet er jubilaren
omgivet af kollegerne i Odense (fra
venstre) Bryde Nielsen, Poul Lauritsen, Jørn Weiss og Ib Holm Jensen.
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