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Philips-premiere på Galleri Asbæk
Nyt samarbejde med italiensk design-hus om husholdningsprodukter
Mandag den 15. oktober
blev »Philips-Alessi Line« præsenteret på Galleri Asbæk.
Det var Philips Elapparat AlS,
der stod for fremvisningen af
fire nye husholdningsapparater, som er fremstillet i et
nært samarbejde med det verdensberømte italienske design-hus Alessi. Hensigten er
at skabe et helt nyt koncept
for elapparater til den moderne husholdning. Philips og
Alessi gik sammen for at forene det bedste inden for design, funktionaliter og højt
udviklet teknologi.
Det er lykkedes! Skal man
tro deltagerne i det kombinerede forhandler- og pressemøde, bliver produkterne - der
omfatter en kaffemaskine, en
elkande, en brødrister og en
citruspresser - en salgssucces
herhjemme.
Det er kun et begrænset
antal, Philips i Danmark har
til rådighed i efteråret, og der
er rift om produkterne fra
Magasin, Illum, Salling og
Inspiration, der er udvalgt til
som de første at sælge dem.
Alessi's danske agent, A/S
Gense, tilbyder dem desuden
gennem et begrænset antal

forretninger. Når produktionen i 1995 når op i større antal, vil flere forretninger få tilbudt serien.
På spørgsmålet om, hvorfor serien består af kaffema-

skine, elkande, brødrister og
citruspresse siger Philips EIapparat-chefen Liv-Elin Kvålo, at det er produkter, man
skal have stående fremme i sit
køkken og anvende hver dag.

Også derfor er design så vigtigt. De vejledende butikspriser er kr. 1.400 for kaffernaskinen, kr. l.000 for brødristeren, kr. 950 for elkanden
og kr. 800 for brødristeren.

Bj

Liv-Elin Kvålo, chef for Philips Elapparat A/S, fremviser med stolthed Pbilips-Alessi kaffemaskinen
under premieren på Galleri Asbæk. Kaffemaskinen er i øvrigt blandt præmierne i Philiskopets julekonkurrence - se bagsiden.

De fire elapparater til moderne husholdning, fremstillet i samarbejde mellem Philips og det verdensberømte italienske design-hus Alessi.

Philips
fik solen
til at blegne
Onsdag den 16. november
var Philips' score audio/videokunder gæster hos Philips
Konsument Elektronik ved
en sammenkomst i Tycho
Brahe Planetarium. Det var
velvalgt at mødes på dette
højteknologiske sted midt i
byen, og kunderne var imponerede over dagens program,
der blev afviklet inde i bygningens spændende centrum
- som dekoratør Ejvind Pedersen havde Philips-pyntet.
Direktør Jaap Bochove
lagde i sin velkomst vægt på,
at mødet ikke var tilrettelagt
som den store produktpræ-

Tycho Brahe Planetarium mødested for efterårets audiol
video præsentation til Philips'
store kunder.
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sentation, men som en orientering om kvaliteten i samarbejdet. Markedsstrategi, vækst
og indtjening var nøgleordene
i et næsten ro timers program.
Salgschef Carsten Thornhøj præsenterede oplægget til
samhandel i 1995, marketing
manager Jørgen Bakke berettede om marketing i Philips,
og produktcheferne Peter
Hebsgaard, Hester Oosterhof
og Per Vagnholm gennemgik
det score salgsprogram. Sidste

punkt var Hans Hvilsoms
g~_r:nemgangaf en meget omfattende reklame og promotionstøtte.

Derpå var der særforestilling i rumteatret. Jaap Bochove og hans medarbejdere

havde valgt at vise en hel anden del af Philips-koncernen,
nemlig lysfilmen i det score
Ornnimax-forrnar »Light &
Life«. Og så sluttede formiddagen med en bid mad i re.stauranten Cassiopeia.
Bj

Philips-kunder i planetariets centerhal til orientering om den nye
sæson. Alle blev klar over, at ingen af Philips , konkurrenter har en
bredde som Philips Consumer Electronics.

omfang kontakt til det offentikke behandle. De netværksDer er for nylig udsendt
en folder med en revideret allige system herunder sundpersoner, der nævnes i politikken, har alle faet speciel
koholpolitik for Philips Danhedsvæsenet. Netop derfor
mark, og vi har spurgt forvalt- . kan arbejdspladsen være et
træning til at varetage sådanningschef Preben Svensson
naturligt udgangspunkt for
ne opgaver.
hvorfor:
løsning af en række af de ting,
- Fritager det så ikke ledelder påvirker arbejdsevnen nesen for ansvar?
- Den hidtidige politik har
gativt - herunder et eventuelt
- Nej, et netværk er under
primært beskæftiget sig med
forbudsdelen. En alkoholpolialkoholproblem.
ingen omstændigheder en erstatning for en synlig ledelse.
tik bør bestå af både forbuds- Når nu Philips gerne vil
del og en behandlingsdel, og
hjælpe i denne sammenhæng,
Det bør til enhver tid være ledet er sidstnævnte, der nu er
så kan en medarbejder med et
delsens ret og pligt at gribe
kommet med.
alkoholproblem jo bare henvenind over for en medarbejder,
de sig til sin chef, og så skulle
- Er det noget, du selv har
der ikke fungerer, siger Preben Svensson.
fundet på?
den ting vel være i orden?
- Det har du ret i, men så
Ekstra eksemplarer af fol- Nej, der har været nedsat
enkel er virkeligheden bare
deren kan fas ved henvendelse
en arbejdsgruppe på seks
ikke altid. Problemet kan vætil personalekontoret.
red.
medarbejdere. Gruppen har
læst en del litteratur om emre følsomt, og
derfor er der
net, og vi har haft besøg af
eksperter på området. Det har
lagt vægt på, at
man anonymt
betydet, at flere i gruppen
kan henvende sig
hen ad vejen har ændret deres
til en sagkyndig
oprindelige opfattelse af problemet i retning af, at det er
konsulent eller
et alvorligt problem på mange
til andre medararbejdspladser.
bejdere i virk- Er det nu også et alvorligt
somheden.
problem her? Er det ikke folks
Det kollegiale
egen sag, om de drikker eller ej?
- Nu er alt jo relativt, men
netværk
statistisk set skulle vi have
- En netmellem 25 og 40 medarbejværks-persons
dere hos Philips Danmark
opgave er at
med alkoholproblemer.
hjælpe ved at
lytte og gennem
Den udsatte gruppe
samtale at fa en
er 20-50 år
kollega til at sø- Preben Svensson med den nye alkoholpolitik
ge hjælp, dvs.
for Philips Danmark, som netop er blevet udDenne gruppe er sund og
sendt til samtlige medarbejdere.
rask, og har kun i mindre
at formidle og

Det nytter alt sammen!
1994 er nu ved at rinde
ud, og igen kan jeg se tilbage
på et år med mange ændringer. Nogle forudsigelige, andre ikke. Vores mobiltelefonfabrik blev lukket, og der
kom nye chefer ind bl.a. i
Elapparat, Components og
IE/CSS.
Forretningsmæssigt blev tiderne lidt bedre i Danmark,
og alligevel har man skullet
kæmpe hårdt for at få sin del
af kagen. Nogle divisioner nåede det, andre ikke, men alle
steder blev der fightet til det
sidste.

I 1994 blev der også oven i
det daglige arbejde lagt en del
kvalitetsforbedringspro jekter,
som ISO 9000 og PQA-90 og klimaanalysen, som jo er
en gammel kending. Vores
tiltro til organisationens formåen er stor, så stor at vi også
besluttede at indføre et nyt
EDB-system, Navigator. Her
blev vores beslutning dog
hjulpet på vej af, at de gamle
systemer ikke kan mere.
Vi har mange bolde oppe
i luften og der bliver arbejdet
hårdt alle steder for at få dem
taget ned. Man kan måske

godt engang imellem miste
overblikket og sige til sig selv
"Hvad skal det nytte alt samrnen«. Men tro mig, det er
som med et sandkorn i en
østers: Ibegyndelsen irriterer
det, men det ender med at
blive til en perle.
Lad mig slutte her med at
sige tak for en stor indsats i
1994, samt ønske jer alle og
jeres familier en god jul og et
godt nytår!

var flået af Alle implicerede
skal have så mange tak for det
store arbejde, de har lagt i for

at glæde vore børn og børnebørn.
HanneBau

-s-

w8
.I

Willy Goldby

Julefest i PAP
"Det var vel nok en dejlig
julefest«, sagde Mia 3 år og

Kenn 5 år, inden de glade og
udmattede faldt i søvn i bilen
på vej hjem - knugende gaver
og kæmpe slikposer. Det synes vi voksne sandelig også.
J ulerræsfesten i PAP den 3.
december for medlemmer
med børn og børnebørn var
virkelig vellykket.
Klovnerne Charlie & Binalto var vældig sjove. De
havde simpelthen kontakt
med ungerne lige fra starten
og forstod at få dem med på
løjerne.
Vi andre morede os også
både over klovnerne og over
børnene.
Gaverne var jo nok højdepunktet, og de var meget flot- .
te.
Det må være svært at købe
ind til sådan en broget flok.
Men alle så meget tilfredse og

glade ud, og der blev leget
med gaverne - både af børn
og voksne - så snart papiret

Lørdag den 3. december 1994 afholdt PAP den årligejuletræsfest for medlemmer, børn og børnebørn.
Her ses alle de glade børn ved juletræet sammen med julemanden og de søde nissepiger.

Charlie & Binalto fra Cirkus 3for fuld udblæsning - til stor glæde
for både børn og voksne.

Julemanden med sin store ske - med børnene
i dans rundt om træet.
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Koncernnyt
~~
Bilkoncernen Ford's Electronic and Fuel Handling Division i Michigan, U.s.A., har
indgået en 5-årig aftale med
Philips om levering af elektronikmoduler til generatorer
i biler. Værdien af ordren er
på omkring 600 millioner
kroner, og leveringen skal
starte i 1996.

*
Philips Medico A/S fik i september IS09000-godkendt
sit kvalitetsstyringssystem, som omtalt i sidste
nummer. Den 20. oktober overrakte Dansk Standard så selve certifikatet. Det beviser overfor omverdenen, at virksomheden lever op til den internationalt anerkendte standard 1509001. Her er medarbejderne på Industrigården samlet om dokumentet, der præsenteres af direktør Ole Ankær og kvalitetschef
Charlotte Borgensgaard.

Mr. Bean, som mange af
os kender fra dansk TV,
kommer snart som video på
CD-i, efter at Philips Media
har tegnet kontrakt med Video Collection International i
England. Ti af deres top titler
kommer på CD-i, deriblandt
også »1Seng med Madonna«
og børneserien »Vinden i
Piletræerne«, så der bliver noget for enhver smag.

*

Personale- og Servicefonktionen er nu også i gang med et kvalitets projekt. Frem til næste sommer vil
alle medarbejdernee tage del i projektet, som vil føre til et foldt udbygget kvalitetsstyringssystem efter
ISO 9000 og PQA-90 standarderne. Foruden selve personaleafdelingen i stuen nord deltager også ejendomsafdelingen, telefonomstillingen, postafdelingen og trykkeriet. Her er alle samlet til medarbejderseminaret den 9. november, hvor Henning Friis fortalte hvad der skulle ske.

*

Snovvboards sælger
Philips-batterier
Ca. 320 TV-spots i december på TV2, TV3, Kanal Danmark og MTV
Salget af Philips-batterier
.går godt herhjemme, blandt
andet på grund af den serie
TV-spots med skateboards,
der er vist.
Nu har Philips Lighting
Europe besluttet, at der i december måned - i de lande,
der har den bredeste distribution af batterier - skal satses
stort. Resultatet har du mu-
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ligvis allerede set. Fra 1. december viser vi ca. 320 TVspots i de fire kanaler. De
hidtidige TV-spots var med
skareboard-løbere i action.
De nye TV-spots er med
snowboards.
Tilsvarende kampagner
køres i Holland, Frankrig og
Schweiz, og fælles for hele
Europa har koncernen ind-

Philips Sound and Vision
har præsenteret en satellittuner, som er mere brugervenlig
end dem der hidtil har været
på markedet - den styres med
en Windows-lignende menu.
STU 560 har også en timerfunktion som det kendes fra
videoer. Videomaskinen styres da fra satellittuneren, så
man kan optage fra forskellige
TV-kanaler, uden at man skal
huske at skifte kanal på tuneren mellem optagelserne.

rykket TV-spots i musikkanalen MTV. - Alene i Danmark
satses der ca. 2,5 mio kr, fortæller reklamechef Preben
Hansen, Philips Lys. Takket
være vor brede distribution
og TV-kampagnen håber vi
på en yderligere øget markedsandel på det stærkt konkurrenceprægede batterimarked.
Bj

Philips i Frankrig har nu
introduceret en ekstra stoplygte, som er beregnet til
montering i bagruden på en
bil. Der er tale om en neonlampe, som er ufølsom overfor vibrationer og har en levetid på mindst 2000 timer.
Desuden garanterer Philips at
den kan tænde mindst
500.000 gange, hvad der betyder at stoplygten normalt
vil holde længere end resten
af bilen.
Philips Lys i Danmark vil
introducere denne ekstra
stoplygte i anden halvdel af
januar 1995 under navnet
»Neon StopLight«.

,

Store ordrer på røntgenudstyr
Philips Medico har netop
hentet ordrer hjem for godt
20 mio. kr. på røntgenudstyr.
Til røntgenafdelingen på
Rigshospitalet skal leveres to
fjernbetjente røntgenlejer
»Mulri Diagnost MD3« og et
Vaskular-systern VB3000
blandt andet til nyreundersøgelser.
Ordren til Rigshospitalet
har røntgeningeniør Søren
Mollerup fået, og sammen
med røntgeningeniør T om
Milter har han desuden opnået en ordre på et Multi Diagnost MD3 til Roskilde Amtssygehus, fortæller Jan Hansen, der er projekdeder for
røntgenområdet i Philips Medico.
Bj
Tre røntgenlejer af typen Multi
Diagnost MD3 er ti! Rigshospitalet og Roskilde Amtssygehus
er del af nye ordrer på godt 20
mio. kr til Philips Medico.

Vi bygger bro
til kunden
Så er der 24 dage til Customer Day den 9. januar!

CUSTOMER

Satellittransmissionen med
koncernchefjan Timmer bliver et af de faste holdepunkter på den kommende Customer Day. Det foregår klokken 10.30, hvor vi blænder
op for de store TV-skærme på
Prags Boulevard og på PTV i
Brøndby.
På Prags Boulevard bliver
der stillet fjernsyn op i foredragssalen, i kantinen samt i
demolokalerne i Konsument
Elektronik og Lys, sådan at
alle Gårdens medarbejdere ser
udsendelsen i disse lokaler.
Større lokalt præg
Ellers vil det meste af dagen komme til at foregå ude
i de enkelte afdelinger, hvor

ledelsen byder velkommen fra
morgenstunden. Som nævnt
i Philiskopet i oktober er programmet denne gang fleksibelt, så det kan tilpasses afdelingernes behov. Mange steder har man valgt at følge det
program, koncernen foreslår,
som betyder at dagen for de
fleste kommer til at forme sig
således:

Projekdederne for Customer
Day 1995 i de enkelte selskaber er:
Rolf Andersen, Components
Peter Andreassen, Lys
Charlotte Borgensgaard,
Medico
Finn Christensen, Navigation
Tom Grue, Elapparat
Børge Nielsen, lE
Heidi Nielsen, Tele
Jannik Bo Rasmussen,
Stabsfunktioner

Per Vinther, PTV
Ole Wernberg,
Konsument Elektronik
Også denne gang sørger vi
for et fælles frokostarrangement i kantinen på Prags
Boulevard, for at få det hele
til at glide lettere - og for at
markere, at dette nok er en
arbejdsdag, men ikke en hvilken som helst dag!
fannik Bo Rasmussen

* Velkomst og indledning,
ved den lokale ledelse

* Eksempler
på Centurionaktiviteter i Philips, præsenteret på CD-i program

* Satellittransmission

I-

)~~~.

med Jan Timmer
(kl. 10.30 - 11.1 O)

* med
Gruppediskussioner
arbejdsduge
* Frokost
* Gruppediskussioner
med arbejdsduge (fortsat)

* Afrunding på dagen

Til brugfor Customer Day den 9. januar 1995 har koncernen
udviklet helt nye arbejdsduge. Her præsenterer Heidi Nielsen og
Ole Wernberg dug nummer 3 i engelsk udgave - alle dugene kommer naturligvis også med danske tekster.
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En arbejdsplads i Philips:

Philips Comportents
Medarbejderne
i Components har en flot udsigt over
Kløvermarken fra 4. sal nord
på Industrigården
- nogle af
dem i hvert fald. Fremtidsudsigterne for afdelingen er også
ganske gode, fortæller marketingdirektør Rolf Andersen:

ler dem, komponenterne
i
strømforsyningen
- og så
selvfølgelig selve billedrøret.
Og vi leverer også traditionelle komponenter
som modstande og kondensatorer«.

»Er det rigtigt at der sidder
Philips billedrør i B&O's fjernsyn«?
»Det er rigtigt nok ---'vi har
et godt samarbejde med
B&O, som også køber alt
muligt andet fra os. Men selv
om Philips har 25% af aktierne i B&O, så leverer vi i en
sund - og hård! - konkurrence med andre firrnaer«, slutter
Rolf Andersen.

bestiller via elektronisk
der køber direkte.

post,

Stor efterspørgsel
Over hele verden er der"
mangel på elektronikkomponenter for tiden - ikke kun i
Philips. Det er bl.a. på grund
af det generelle opsving, og
fordi der sælges PC er og mobiltelefoner som aldrig før.
Det mærkes også i Cornponents, hvor salgsmedarbej-

. derne tit har den svære opgave at fortælle kunden, at han
kun kan få halvdelen af den
ønskede leverance - og bevare
det gode forhold til kunden
alligevel.
Philips Components
er i
øvrigt netop blevet indstillet
til at få ISO 9002-certifikatet.
Vi bringer mere herom i næste nummer!

Jannik Bo Rasmussen

Samlesæt til et TV...

r
Rolf Andersen tiltrådte som
marketingdirektør i Philips
Components A/S den 1. juni
1994. Han har en baggrund
som civilingeniør og HD, er 36
år gammel og har tidligere været hos PTV i en årrække - senest som leder af Display og Setmaleer produet team.
»Godt nok er der blevet
færre elektronikvirksomheder
herhjemme, men til gengæld
er der efterhånden elektronik
i næsten alt. Det betyder, at
firmaer som Danfoss og
Grundfos hører til de absolut
gode kunder, selvom de normalt forbindes med mekanik
snarere end elektronik.
Vi ser normalt aldrig selv
produkterne,
som leveres via
et centralt lager i Veldhoven
i Holland«, fortæller Rolf Andersen. »Og da mere end
90% af ordrerne kommer
med elektronisk post, sparer
vi en masse papirarbejde. Vi
sender ordren papirløst videre
til fabrikken, som også bekræfter den ad elektronisk
veJ«.

I forhold til konkurrenterne har Philips Components
A/S den styrke, at produktprogrammet er meget bredt.
De ville således kunne levere
al indmaden til et TV eller en
telefon, på nær måske plastdelene. Afdelingen hører under begge de to produktdivisioner Components
og Serniconductors. Det kan godt give lidt besværligheder, f.eks.
ved at de to divisioner har
hver sit logistiksysrem.
Salget foregår på to måder:
dels via distributører som
f.eks. Promax, dels direkte til
slutkunderne.
Det er tit de
store kunder eller kunder som

Med deres ringe størrelse er Componentsprodukter normalt ikke
specielt fotogene. Vi har dogfondet et flot foto af to PLD 'er.
En PLD = Programmable Logic Device er en universalkreds, der
kan brugerprogrammeres og derefter bruges som »hjernen« i logiske
styringer af enhver art.

Katalog på flere hyldemeter
»Hvad er det egentlig
for komponenter, I sælger«?
»Der er alle mulige former
for komponenter.
Tager du et
almindeligt TV som eksempel, så kan vi levere den boks
antennesignalet
går ind i, de
kredse der adskiller signalet i
lyd og billede og efterbehand-
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Philips Components' medarbejdere er her samlet på salgskontoret, hvor kundeordrerne modtages og
ekspederes. Det erfra venstre Jette Landberg, Gitte Nielsen, Mogens Hansen, Annie Willumsen, Jørgen
Friis, Hanne Knudsen. Erik Lillevang, Dorte Quainoo, Rolf Andersen, Finn Mogensen, Jan Sørensen
(bagest) og Arne Engsig. Flemming Christensen ogJørgen Hjorth var fraværende da billedet blev taget.

Andespil
i PAP '94
Sprudlende humør og stor
danselyst kendetegnede
dette års andespil i PAP,
som blev afholdt fredag
den 28. oktober i kantinen
på Prags Boulevard.
Den mest populære begivenhed i PAP tiltrak i år godt
hundrede medlemmer, som
kunne se frem til hyggeligt
samvær, flotte gevinster, lækker gammeldags julemad og
naturligvis musik og dans.
Alt var næsten som sidste år blot var det som om, at en
særlig glad løssluppenhed,
havde grebet medlemmerne
i '94.
Det blev en munter, lang
og meget dejlig aften denne
sidste fredag i oktober, hvor
julestemningen holdt sit første indtog på Prags Boulevard.
Helle Bencke

køl:n!~f/k~~e~
vandt en fYldt
loft . D l et amenkanske
en. en beundres her af
kollegaerne.

En Mie h

-'.",

rygg-esnakved 6

ordet.'

Veteranerne til bankospil

Et par hundrede Philips-veteraner og ægtefæller satte torsdag den 24. november hinanden stævne til det årlige bankospil i [enaeadekantinen. Snakken gik lystigt ved kaffebordene, men da spillet begyndte, sænkede stilheden sig. Mange Philips-produkter og vinflasker blev
taget med hjem .fra den hyggelige eftermiddag. Her holder veteran-formand Preben Rigbolt posen .frem til lodtrækning om en rækkegevinst
mellem Rita Voss og Max Andreassen.
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Sportsfiskernes
familiebanko

Sidste nyt fra
badminton-afdelingen

Fredag d. 4. november afholdt vi det årlige banko,
hvor næsten alle vandt en lille
ting. Under bankospillet var
der flere pauser, hvor damerne modtog deres pris. Børn
og voksne dystede i forskellige
konkurrencer, og vi havde til glæde for børnene - indrettet en børnestue, hvor der var
tegnefilm og guf. Alt i alt var
det en hyggelig aften, selvom
flere klagede over ømme næser og ører efter klemmerne.

Jeg kan starte med at fo·rtælle om, hvordan det går vore 2 hold i KFIU-rurneringen.
l. holdet meddeler, at det går
strygende:
7-1 over Unibank 10
8-0 over HSI (Højgaard &
Schulrz's Idrætsforening)
6-0 over Danisco
GODTGÅETI
2. holdet lagde også flot ud
med 8-0 over FB 2 (Forstædernes Bank's Idrætsforening). Så havde vi en »offday. og tabte 3- 5 til SMI 2
(Schøbel & Marholt). Men i
vores sidste kamp kom vi op
på dupperne igen og vandt 7lover Unibank 18.
Jeg kan da lige meddele, at
l. holdet spiller i kvalifikationsrække l D og 2. holdet i
række 4 B og at begge hold
en~nu mangler 3 kampe i turnenngen.
Med hensyn til vore to
hold i KFIU-rurneringen, så
efterlyser vi nogle friske piger,
som kunne tænke sig at spille
med på holdene. Det drejer
sig jo kun om seks kampe på
en sæson, så det er da til at
overkomme - og det er meget
sjovt at møde nogle andre
spillere. Så hvis I sidder og ab-

Den 18. december er der
havtur med kutter. Vi tager
ud fra Helsingør efter nytårstorsken.

På generalforsamlingen d.
l. december blev det besluttet, at vi prøver fjeldfiskeri i
Sverige og havfiskeri i Norge.
Tid: 9 dage i August 1995.
Sted: Nord for polar-cirklen
i Samernes land, nærmere oplysninger følger i januar måned. Klubaftenerne i vintermånederne vil blive brugt til
at binde fluer til sommerturen, evt. med instruktør fra
Danmarks Sportsfisker Forbund.
Hvis du er interesseret så
ring til Finn lokal 2234 eller
Claus lokal 2384 og fa tilsendt vores årsprogram.
Knæk og Bræk - Finn Lippert

solut ikke kan vente med at
komme i gang, så kontakt
entern Ulla Laursen, lokal
2344 eller Steen Sørensen, 10kaI 3418. Kom nu ud afbusken - det er ikke så slemt!
Hvad angår julearrangement i badmintonafdelingen,
så har I jo nok på nuværende
tidspunkt fundet ud af, at der
ikke bliver noget. (Vi har jo
også allesammen så meget andet, vi skal nå her op til jul,
ikke?) Vi har så til gengæld
tænkt os at arrangere noget i
forbindelse med Fastelavn,
men det vil i høre nærmere
om, når tiden sig nærmer.
Ellers hører jeg jo ikke så
meget om den daglige træning på banerne, så jeg går ud
fra, at intet nyt er godt nyt og at I alle får spillet noget
godt og sveddryppende badminton - og muligvis nogle
hyggelige 4. sæt engang imellem.
Jeg vil så her til slut benytte lejligheden til at ønske
alle medlemmer i badmintonafdelingen - EN RIGTIG
GlÆDELIG JUL OG ET
GODTNYTÅRI
Stor julehilsen - Formanden
(Ulla Laurscn)

Vintersæsonen
er i fuld gang ...
ningstime fra kl. 17-18 om
tirsdagen i Valby-hallen til
om torsdagen i GI. Sundbyhal. Til gengæld er der nu
mulighed for at træne 2 timer
med start kl. 17. Så har du
mod på at få en god gang motion om torsdagen (og som
regel også om søndagen, så
meld dig ind i Håndboldafdelingen. Ring til Tommy
Nielsen på lokal 5585.
Med venlig hilsen Håndboldafdelingen

Kurt og Søren gemmer sig bag klemmerne.

Som sædvanlig er også
håndboldspillerne ude og
markere Philips navnet hver
weekend. Vi deltager igen i
denne sæson med et old boys
hold og et senior hold i
KFIU's bedste række. Starten
er gået over al forventning,
idet kun l. divisionsholdet
har tabt en enkelt kamp.
I år har vi med stor succes
etableret et træningssamarbejde med SAS. Det har betydet,
at vi har måttet flytte vor træ-

Motionsafdelingen ...._.

...ønsker hermed sine medlemmer - aktive som passive - en rigtig glædelig jul samt et godt 1995. Vi siger tak for mange hyggelige træningstimer og glæder os til at fortsætte i samme ånd
i det nye år!
De bedste julehilsener fta Erling og Anny
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40 år hos Philips
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Tre takker
Hjertelig tak til alle, der
var med til at gøre mit 25-års
jubilæum til en minderig og
festlig dag. Ligeledes tak for
de dejlige gaver!

r

'1

Jørgen Bertelsen

-.•

Sikke en herlig dag!
Hjemlig tak til alle, som
var med til at gøre mit 25 års
jubilæum til en fantastisk
festdag for min familie og
mig selv. Tak for flotte gaver
og festlige taler. En dag jeg aldrig vil glemme

Ib Holm Jensen
Eiler Nissen, foldmægtig i Økonomiafdelingen, kunne fejre sit 40 års Philips-jubilæum den 4.
november, hvor han ved en festlig reception blev gratu!eret afsåvel kolleger som nuværende og tidligere
chefer. På billedet ses Eiler Nissen med frue og datter samt direktør Ole Herstad ogfoldmægtig
Flemming Christensen. Som det fremgår af billedet, ville Eiler Nissen checke et par årstal med
Flemming Christensen, som holdt tale for jubilaren.

Hjertelig tak til alle mine
kolleger, der var med til at
gøre min 40-års jubilæumsdag til en uforglemmelig festdag.

Eiler Nissen

Redaktionen

25 år
hos
Philips

ønsker alle

sine læsere
og deres

familier
en rigtig
glædeligjul

Overassistent Jørgen Bertelsen,
Philips Lys, fejrede torsdag den
3. november sit 25 års
jubilæum hos Philips.
På billedet sesJørgen og Lilly
Bertelsen og logistikchefOle
Nielsen, der overrækker
firmaets gave tiljubilaren.

samt et godt
o

nytar

Det skrev vi for - 50 år siden:
Om kort tid sender Philips
nogle nye Produkter paa
Markedet, nemlig Vitaminpræparaterne »Philifor« og
»Deltafor«. Selv 'om disse Produkter naturnødvendigt
maa
fordeles gennem helt andre
Salgskanaler end de øvrige
Philips Produkter kunde det
maaske være af Interesse at
høre lidt om, hvorfor Philips
nu pludselig begynder at sysle
med en Artikel som »Poderprodukter«, som ved en
umiddelbar Betragtning synes
at ligge vort naturlige Produktomraade meget fjernt.
Lad os da begynde med at
fastslaa, at det drejer sig om
Vitaminfoder indeholdende

syntetiske D-Vi taminer,
fremstillet ved Bestraaling
med ultraviolet Lys, og at det
absolut ikke er noget nyt, at
Philips arbejder paa Vitaminomraadet; tværtimod har vi,
d.v.s Philips Laboratorierne
i
Eindhoven, været med i et intensivt Arbejde paa dette
Omraade lige siden den første
spæde Begyndelse, ja vi kan
endda - og ikke uden Stolthed - tilføje, at vi har været
med til at præge Udviklingen.

- 40 år siden:
Er fjernsynet for alvor ved
at erobre landet - noget kunne tyde på det. N u sendes der
een time hver aften, og der er
yderligere børneudsendelser

Redigeret af Lena Tolstrup
fire gange om ugen. Et par
tusind fjernseere er der nu i
det hele, alle praktisk taget
boende i København og omegn. Mange ved vel endnu
ikke, hvorledes det går til, at
man kan sidde derhjemme i
en god stol og slappe af om
samtidig følge på billedskærmen, hvad der foregår et helt
andet sted.

- 25 år siden:
l. december indviede Philips Lampe sin nye afdeling i
Odense. Dermed var hele det
nye Philips-hus på Østerbro
taget i brug. Tidligere er
Dansk Røntgen-Teknik
og
Repax' s lager flyttet ind. Som
noget helt nyt har Philips

Lampe opstillet et udendørs
demonstrationsanlæg,
og i et
indendørs anlæg kan kunderne »lege« med lys for at
forudbestemme
og kontrollere belysningsanlæggenes
virkning.

- IOår siden:
Philips Kunstforening
holder udstilling i januar. Det er
i sig selv ikke opsigtsvækkende. Men det er bemærkelsesværdigt, at udstillerne er vore
kollegaer. Der har meldt sig
18 arbejdere, og deres kunstneriske formåen strækker sig
fra oliemaleri, oliekridt, akvarel, tegning over vævning,
skulptur og keramik til porcelænsmaling.
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Video

,-

Set og Hørt
ved Helle Bencke

på bestilling

måske fra 1998
Philips viste tv-revolutionen
på udstilling i Odense
»Video on Dernand« eller
video på bestilling vil i fremtiden være den eneste TV-kanal, man behøver. Selvom
det spås, at der i år 2000 vil
være 500 TV-kanaler, er det
ikke sikkert, forbrugerne vil
nøjes med det. Der vil være et
øget krav om, at man selv kan
bestemme hvilken film, man
vil se - og hvornår. Løsningen hedder Video on Demand, fortæller produktchef
Per Vagnholm fra Philips
Consumer Electronics.
I dag er det ikke muligt for
danske forbrugere at få >>Video on Dernand«. Men hvis
politikere og rettighedshavere
(KO DA) bliver enige, kan
dette bestillingssystem blive
en realitet i 1998.
Systemet blev for nylig vist
på MultiMedia udstillingen i
Odense Congress Center.

»Video on Demand«

Video on Demand
»Video on Dernand« realiseres f.eks. ved, at film digitaliseres og lægges på en stor
harddisk. Forbindelsen til forbrugeren er en telefonlinie.
Tagantenne- og satellitinstallationer kan ikke anvendes, da der ikke er mulighed
for retursignal til kommunikation med harddisken.
Den elektroniske enhed,
der skal stå i hjemmet, kan som på Odense udstillingen være en CD-i afspiller.
Philips og Bell sammen
om afprøvning i 1995
Sammen med Bell Atlantic vil Philips indlede en prøvefase med opstilling af 1.000
Video on Demand terminaler
i Californien, U.S.A., i 1995.
Philips regner med reel markedsintroduktion om cirka tre
år.
Bj

Mon vi kan fa tilladelse til dette på Kløvermarken!
I Portugal, Algarve, er der ingen grænser for, hvordan man
viser sin stolthed over at arbejde hos Philips. Selv græsplænerne
skal bære Philips-navnet!
(Set af Lena Tolstrups datter på ferie)

Jubilæer i 1995
Til næste år kan vi ønske nedennævnte medarbejdere
tillykke med deres jubilæer.
Medarbejdere

som fejrer 40 års jubilæum i 1995:

Navn
Overassistent Willy Elkjær
Repræsentant Eigil Jørgensen
Økonomichef Alfredo Pedini
Fuldmægtig John Langhoff
Afdelingschef Preben Svensson

Medarbejdere

Ingeniør Sven Brorsen
Operatør Lise Lotte Kramer
Salgsleder Leon Sommer
Montrice Mona Sylvia Nielsen
T ekn. overassistent Gustava Kranc
Seniorkons. John Bukdahl Nielsen
Centerleder Preben Jensen
Overtekniker Erik Lange
Centerleder Finn Helle
Servicetekniker Birger Jacobsen
Assistent Inge Linda Geisshirt
Operatør Bozena Kuchynkova
Logistikchef Birger Vagn Vessel
Repræsentant Gert Lassen
T ekn. tegner Hanne T. Mortensen
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Lys
Lys
PTV
Tele
Hovedselsk.

Reception
3. marts
l. maj
16. maj
2. juni
4. august

som fejrer 25 års jubilæum i 1995:

Navn
Assistent Pia Øster

1fremtiden vil du selv kunne bestemme hvilken film du vil se, og
hvornår du vil se den. Altsammen foregår med det nye" Video on
Demandt-system via en menu på din TV-skærm. Systemet vises af
Philips på en fagmesse i Odense i denne uge.

Afdeling

Afdeling
Økonomi
Lys
Navigation

Reception
13. januar
1. marts
11. april

5. maj
Lys
11. maj
Lys
PTV
24. maj
1. juni
Navigation
Konsument El. 1. august
Konsument El. 11. august
Konsument El. 1. sept.
1. sept.
lE
8. sept.
Økonomi
Navigation
15. sept.
Konsument El. 3. nov.
1. dec.
Lys
PTV

1. dec.

Vi tager forbehold for eventuelle ændringer, men alle jubilæer
vil blive annonceret i dagspressen, hvor nærmere oplysning om
tid og sted for receptionen vil fremgå.

Sne

- en julet historie
afJannik Bo Rasmussen
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Det var begyndt igen, da
han gik op til bageren lidt
over to. De havde inviteret
Niels, Marianne og Joachim
til ved tretiden, og han havde
generøst tilbudt at hente noget godt til kaffen.
Fredag aften havde hans
kone opdaget at det sneede
udenfor, for første gang i år.
Hver gang han senere så ud af
køkkenvinduet med en blanding af ængstelse og forventning, havde han set fnuggene
hvirvle forbi gadelygten ude
på vejen. »Codt det er lørdag
i morgen«, havde han tænkt.
Og nu var det så begyndt
at sne igen. Selvfølgelig lige
nu hvor han skulle udenfor!
Nå, det blev nok ikke liggende ret længe - på mandag ville det meste sikkert være væk.
Men lige nu var sneen der i et
pænt lag, og han holdt sig til
den del af fortovet, hvor den
var trampet ned, så han ikke
fik de våde klumper indenbords i skoene.
Han så ned, mens han gik,
og mærkede hvordan han
spændte i kroppen som værn
mod kulden. De neddæmpede, daglige lyde omkring ham
blev brudt af råbene fra nogle
børn, der kælkede inde i anlægget: tre små børn var ved

at slide sneen på den lille bakke tynd, så græssets sorte klatter kiggede frem.
Sammenbidt gik han videre. Hos bageren var der alt
for meget at vælge imellem,
men da det blev hans tur havde han bestemt sig for en kanelstang og en romkugle til
Joachim.
Først da han kom ud fra
butikken, mærkede han at
han havde haft vinden i ryggen, da han gik derop. Nu fik
han sneen i ansigtet, og den
lagde sig i folderne i hans jakke efterhånden, som han gik.
Det var åbenbart blevet for
meget selv for børnene i anlægget, for de traskede hen ad
fortovet med hver sin plastickælk efter sig. De så ud, som
om de havde tilbragt hele dagen udenfor: deres tøj var
vådt af sneen, og deres vanter
trængte til nogle timer på radiatoren. De tre små ansigter
var røde af kulden og våde
under næserne. »Godt det ikke er mig«, tænkte han da de
gik forbi ham.
»... håber det bli'r ved at
sne rigtig længe«, var der en
lys drengestemme, der sagde
i det samme. »Ikke for min
skyld«! tænkte han og skuttede sig.

Så forskelligt man kan se
på tingene, selvom det jo dog
var den samme sne. Forøvrigt
ville den sikkert være god at
lave snebolde af, det var lige
over nul... Han så op og ned
ad vejen. Der var ingen at se
udover børnene, der nu var et
stykke borte.
Forsigtigt lagde han den
hvide, bekringlede papirspose
fra sig på en parkeret bil og
bøjede sig ned efter en klat
sne, som han pressede sammen med de røde fingre. Han
følte sig lidt som en indbrudstyv, som om alle på vejen
stod bag gardinerne og kiggede ud på ham ...
»Nå pyt, jeg skal bare lige
prøve sneen«, tænkte han,
mens han stjålent spejdede efter et mål for snebolden. Blikket faldt på deres eget grå
eternittag, som stak op bag
Jespersens flade tag et par huse henne ad vejen. Han følte
sig som en stor dreng, da han
tog bestik af afstanden og kastede snebolden efter taget.
Der var ikke kraft nok på,
den nåede ikke taget men forsvandt ud af syne foran huset.
Bare lige et forsøg til! Kulden
generede ham ikke nu, og
han skrabede ivrigt sne sammen til endnu en bold.

Denne gang lykkedes det den landede midt på taget
med et plop.
Tilfreds gik han det sidste
stykke hjemad, hvor han rystede jakken, tørrede fødderne godt af på måtten og gik
ind i varmen. Næppe havde
han lukket døren bag sig, før
hun gik ham i møde: »Det er
lige skrapt nok - der er lige
nogen der har skudt en snebold ind i stuen! Jeg havde
lukket havedøren op for at
lufte ud et øjeblik, og så - se
selv!«

Hun slog demonstrativt ud
med hånden mod stuegulvet.
hvor små sneklatter lå og
smeltede. »Sikke dog noget
griseri!« sagde han ved synet,
og holdt masken selvom tiøren faldt netop da. »Jeg skal
lige af med jakken, så skal jeg
nok tørre det op!« tilbød han
med alvorlig og effektiv mine.
»Synes du ikke det er
frækt?« spurgte hun bagefter
ude fra køkkenet.
»]o, vel er det så. Men
hvad - vi har vel alle været
børn engang!« sagde han og
smilede bredt op til en af
kravlenisserne, mens han
vred gulvkluden. Han ville
fortælle hende det en anden
gang.
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Praktikant
i praksis
Philips Elektronik Systemer og Philips Telekommunikation er blandt de afdelinger, som har taget godt imod
skolepraktikanter fra 9. klasse
her i 1994.
Louise Ploug fra Peder
Lykke Skolen har netop været
hos Philips Elektronik Systemer, .og skrev bagefter bl.a.
om Sit besøg:
»Det, der især har været
godt ved at være i praktik her,
er at jeg har lavet en masse
ting og ikke bare kopieret,
arkiveret og lavet te og kaffe.
Det har været en meget spændende uge, alle har været søde, og jeg har ikke kedet mig.
Jeg har opdaget, hvor træt
man er om aftenen, når man

Julekonkurrencen:

har været i gang på højtryk
hele dagen. Det er noget andet end skolen«.
Og Rune Skyum-Nielsen
fra Sankt Annæ Gymnasium
skriver fra sit ophold i Philips
Telekommunikation:
»De ansatte gjorde meget
ud af at sætte mig ordentligt
ind i deres arbejde. Desuden
var arbejdsklimaet ekstremt
behageligt. Der var meget af
tiden noget at lave og der var
meget få 'sure tjanser'«.
Også afdelingen kan have
glæde af en praktikant, så tag
godt imod de unge mennesker, som gerne vil prøve en
uge på en rigtig arbejdsplads
som Philips!

red.

Nye ansigter
i Philips
Rene Ellgaard er l. september tiltrådt
som edb-konsulent hos Origin/C&P.

Henrik Larsen er l. september startet
som elektronikmekaniker i Philips Konsument
Elektroniks serviceafdeling i Brøndby.

Morten Lytzen er 7. oktober startet
som field service support assistent
i Philips Medico på Industrigården.

Bag med
Philiskopet
Philiskopers redaktion vil gerne bidrage til julehyggen med en bageopskrift. Men sætternissen har
været på spil og har sat nogle forkerte ord ind i opskriften. Til trods herfor har vi valgt at bringe den
i sin fulde ordlyd:

Produkter valg
215 g mel
250 g smør
3 spsk. sukker
5 produkter
3 æggehvider
Reven skal aFh citron

Pynt:
1 æg
3 spsk. tesukker
15 produkter

Bland mel, sukker, smør og de malede produkter.
Tilsæt derefter den revne citronskal og arbejd Philips
sammen. Rul den ud til en 1hcm tyk plade og udstik
kunderne med en valgformet kundeudstikker.
Pensl kunderne med det sammenpiskede æg, bliver med
tesukker oggrofthakkede produkter og bag kunderne
på en smurt plade ved jævn god varme - 1995 grader i ca. 8 minutter. Tag kunderne afpladen og lad dem
første af på en bagerist. Der bliver 60 kunder af denne
portion.
Find de forkerte ord i opskriften - der er syv forskellige. Skriv dem derefter i den rigtige rækkefølge
på den kupon, der ligger i bladet. Den sætning de
danner, skulle gerne blive aktuel i det nye år.
Har du svaret rigtigt og er blandt de tre første,
der bliver trukket ud, får du en af årets hovedpræmier:

l. præmie: Et 17" farve-TV (17PTI66A)
Jytte Payne startede l. november som montagemedarbejder i Philips Lys, hvor hun arbejder
i Armaturmonteringen i Brøndby.

Kristian Rasmussen er elektronikmekanikerlærling på PTV i Brøndby, hvor han startede
1. november.

Klavs Thaarup startede l. september
hos Origin/C&P. i et job som edb-konsulent.

2. præmie: En Philips Alessi kaffemaskine
3. præmie: En Philishave Electronic HS 990
Mellem alle de øvrige kuponer - rigtige eller forkerte - trækker vi lod om 10 gavekort på 200 kr. ti!
Personalebutikken. Vinderne offentliggøres i næste
nummer af Phi!iskopet.
P.S.: Ti! de nysgerrige kan vi oplyse, at opskriften
er en let forvansket udgave af mandelhjerter. Når vi
yderligere fortæller, at de skal bages ved 200 grader,
skulle det være muligt at gennemskue opskriften ...
God fornøjelse og glædelig jul!

