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PAP juletræsfest
Lørdag den 16. december
afholdt personaleforeningen
PAP sin traditionsrige juletræsfest for d~~nsattes børn
og børnebørn. På grund af
den overvældende tilslutning
(135 børn og 180 voksne)
blev arrangementet flyttet fra
Industrigården til Jenagade.
Her havde børnene bedre
plads til at udfolde sig på,
hvilket de til fulde udnyttede
efter de normale små »startproblemer«.
Cirkus 3 stod igen i år for
underholdningen, som - efter
reaktionerne at dømme - passede det ungdommelige publikum fint. Efter at pølserne,
sodavanderne og æbleskiverne
var spist, var det tid til at fa
kaldt julemanden og hans
hjælpenisse frem. Så blev der

danset om juletræet, leget og
sunget julesange, hvorefter
det længe ventede øjeblik var
kommet - udpakning af julegaverne!

LeJ~Øe. ~

Det blev som sædvanligt
en både festlig, fornøjelig og
- frem for alt - STØJENDE
oplevelse, men som man siger, lad dog børnene. Efter 3

timer var det en flok-trætte
børn og deres forældre/bedsteforældre, som tog afsted
med udsigt til nok en juletræsfest 8 dage senere.

bdIPÆ - også i 1996

På Kundedagen sidste januar fik vi både herhjemme
og i den internationale koncern et klart billede af, at vi er
på rette vej. Ligesom Jan
Timmer - der i de sidste fire
år meget målrettet har ledet
koncernen - kunne vi også i
den danske ledelse konstatere,
at målsætningen om kunden
i centrum havde givet resultater. Og nye mål blev sat på
Kundedagen.
Mange kvalitets-aktiviteter
er planlagt og gennemført.
Vi er ikke ved vejs ende med
processen, og ikke alt lykkedes. Men jeg føler mig i dag
overbevist om - gennem kontakterne til de enkelte divisio-

ner - at enhver medarbejder
er klar over betydningen af,
at vi skal blive bedre. En sådan målsætning har de fleste
konkurrenter også, men vi
har i dag et idegrundlag, som
giver os chancen for at blive
vinder. Glem ikke devisen:
Philips skal være kundens første valg!'
I oktober rar vi ny præsident. Efter i fire år med sikker hånd at have styret Philips langt bort fra afgrundens
rand, giver Jan Timmer styringen videre til Cor Boonstra. Der er ikke mange af jer,
der kender ham, men I kender temaet »Let's make things
better«. Det har han været

bannerfører for, og han har
styret processen, som hele
verden har stiftet bekendtskab
med gennem TV og de trykte
medier. Det er et stærkt tema.
Og det forpligter os alle.
Jeg vil på ledelsens vegne
sige tak til jer alle for indsatsen i 1995. Jeg synes, der arbejdes effektivt og målrettet.
På Kundedagen den 15. januar far hver enkelt division
gjort status og planlagt fremtiden. Jeg kan ikke udtrykke
mit nytårsønske bedre end
»Let's make things berrerogså i 1996«.
En glædelig jul og et godt
nytår - også til jeres familier.
Willy Goldby

J
Vellykket bankospil for veteranerne

Et par hundrede Philips-veteraner og ledsagere var mødt op til det årlige bankospil i Jenagde-kantinen torsdag den 30. november.
Snakken ved kaffebordene gik muntert - lige indtil spillet begyndte og stilheden sænkede sig. Mange Philips-produkter og vinflakser blev
båret med hjem efter en hyggelig eftermiddag.
Jubel iElapparat:

Vi er blevet ISO-certificeret
Vor proces omkring tso
certificering har været utraditionel, idet vi har benyttet os
af konsulentfirmaet Konstruktiv Kvalitet. Processen
har involveret samtlige medarbejdere, godt vejledt og
hjulpet af KK, og vi har haft
en række kurser for at frem-

me den totale kvalitetsforståelse.
r uge 38 kom de høje herrer fra det certificerende organ, Delta. Undertegnede gik
rundt »sorn er far på fødegangen« og afventede resultatet af to dages auditering af
alle medarbejdere.

Stor var vor stolthed, da
konklusionen blev forelagt.
Aldrig tidligere i Delta's historie havde de oplevet, at der
intet var at bemærke. Medarbejderne havde udvist stor
kvalitetsforståelse og engagement.

Certifikatet blev overrakt
i forbindelse med vort salgsmøde den 2. november. Det
var også en stor hæder for alle
medarbejdere at fa besøg og
en hilsen fra Willy Goldby,
Ole Herstad og Henning
Friis.
Liv-Elin Mietle
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Custorner Day 1996

00
aktuelle indenfor f.eks. kvalitet eller kundetilfredshed.
Programforslaget
fra koncernen

, Customer Day 1996 afholdes som tidligere annonceret
mandag denJ5.. januar - om
kun 24 dage: Selvom programmet i grundtræk ligner
det fra sidste gang, så er der
denne gang lagt op til en større frihed for den enkelte organisation. Det betyder, at programmet kan passes ind i de
aktiviteter, som netop nu er

Som i januar i år bliver der
en enkelt satellittransmission
med koncernens præsident
Jan Timmer, og den er placeret om formiddagen, så den
kan supplere ledelsens indledning til dagen. Det forslag til
program, som koncernen har
udarbejdet, ser sådan ud:
.;+:- Velkomst og indledning

ved den lokale ledelse.

.,fe Eksempler på Centurion
aktiviteter, præsenteret

på det nye CD-i program
»Best Practices Il«.

.,fe Satellittransmission
med Jan Timmer
(kl. 10.30-11.15).
.,fC Gruppediskussioner
med arbejdsduge med frokost undervejs.
.,fC Ledelsens foreløbige
konklusioner og afrunding
af dagen.
De forskellige selskaber og
afdelinger i Philips Danmark
tilrettelægger i højere grad
end tidligere deres eget forløb
med udgangspunkt i denne
overordnede ramme. Således
vil PTV udnytte dagen til at
sætte fart i Total Quality aktiviteterne, og det er planen at
invitere en kunde, som kan
fortælle om, hvordan PTV
opleves som leverandør.

Også Consumer Electronics har lavet deres eget program, som inkluderer et indlæg af en repræsentant for en
anden moderne virksomhed,
Microsoft, og et bidrag fra en
af afdelingens store og kritiske
kunder.
.
Det praktiske arrangement
bliver som det efterhånden er
blevet tradition, i hvert fald
på Prags Boulevard. Det betyder, at satellittransmissionen
kan følges i foredragssalen,
i kantinen samt i Consumer
Electronics' og Lys' dernolokaler.
Dertil kommer selvfølgelig
den fælles frokost a la Customer Day, som serveres/afhentes i kantinen, ligesom der
bliver sørget for kaffe og the
til arbejdet. Vi udsender nærmere information herom i
»Philips - her og nu!« i den
kommende tid.
fannik

Bo Rasmussen

I
Et tilbageblik på den sidste Customer Day:
Nogle af Philips Lys' medarbejdere følger satellittransmissionen fra demolokalet på Prags Boulevard.

Philips Communication
and Security Systems skal levere udstyr til en ny jernbane
mellem Oslo og Gardermoen
lufthavn. Denne lufthavn vil i
løbet af nogle år erstatte Oslos gamle internationale lufthavn, og i den anledning bygges en 48 km lang jernbane til
højhastighedstog. Philips skal
bl.a. levere højttaleranlæg og
perrondisplays til de 39 sta-

tioner langs den nye jernbane.
Philips er gået i luften med
et reklameluftskib, som er
døbt »The Spirit of Eindhoven«. Det har naturligvis den

Planlægningen af Customer Day har stået på i månedsvis og
kulminerer netop her i juletiden. Her fortæller Ole Wernbergfra
Consumer Electronics med vanlig entusiasme om afdelingens planer
ved etplanlægningsmøde i november.

rigti?e blå farve og temaet
»Let s make things better. på
undersiden af den 40 meter
lange krop. Tophastigheden
er 90 km i timen.

Luftskibet kan om natten
belyses af 1000 W lamper,
hvad der gør det til et enestående syn. Det har også fået
nogen til at anmelde det til
politiet som en UFO!
Indtil marts næste år er
luftskibet lejet af Philips i
England, hvor det bl.a. bruges
til TV-optagelser fra fodboldkampe og hestevæddeløb.
Piloten er fra New Zealand
og hedder Mike Nerandzichan kan efter sigende både få
luftskib et til at stige som en
raket og flyve baglæns. Ikke
noget for sarte maver. ..
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Tillykke til tre 25 års jubilarer
~

Birger Vessel, afdelingschefi Philips Consumer Electronics, kunne
fredag den 3. november fejre sit 25 års jubilæum ved en reception
på Prags Boulevard. På billedet ses dagens jubilar omgivet affra venstre - Bent Petersen, fru Karin og Carsten Thornhøj.

Gert Lassen. repræsentant i Pope AIS, fejrede fredag
den 1. december sit 25 års jubilæum i Philips. Dagen
markeredes ved en reception i Skydepavillonen i
Aalborg. På billedet ses han med sin familie.

Tillykke

med 40 år i Philips

Hanne Mortensen, teknisk tegner i Philips TV Test EquipmentAlS,
fejrede sit 25-års jubilæum fredag den 1. december med en reception på Kornmarksvej 21. I anledning af julemånedens start kom
Hanne ud på en flot kanetur, og Hanne fik også lov til at åbne
flere låger i en kæmpe julekalender, hvor der bag lågerne gemte sig
flere overraskelser, bl.a. kollegaer og gaver. På billedet ses Hanne
stige ombord i kanen, assisteret af overnissen, mens direktør
Maurits van Tol, udviklingschef Ole Skrydstrup og Hannes mand
Benny Mortensen ser til.
Steen Andersen, områdechefi Philips TV Test Equipment AIS,
blev fejret ved en reception på Kornmarksvej 21 i anledning afsit
40-års jubilæum fredag den 8. december. Steen kom ud på en
farefuld tømmerjlådetur ned ad »Amazonfloden« med ankomst til
vor fabrik i Manaus, Brasilien, hvor Steen som sædvanlig kunne
løse deres komplicerede problemer. På billedet ses udover jubilaren, .
sønnen Ulrik, samt »Manaus fabrikschef, Claus Wittrock og den
»brasilianske tekniker« Stig Bangsbye. Blandt de mange gaver fra
kollegerne sås en fiske gryde og en slagboremaskine, en rive og
mange flasker.
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Jubilæer i 1996
Vi bringer her listen
over de medarbejdere,
som vi til næste år kan
ønske tillykke med deres
40 eller 25 års jubilæum
i Philips.
Vi tager forbehold for
eventuelle ændringer - en
parentes betyder, at dagen
for receptionen endnu
ikke er fastlagt.
Jubilæerne vil blive annonceret i »Philips - her
og nu!« samt i dagspressen, hvor der også vil
være endelige oplysninger
om tid og sted.

Medarbejdere, som fejrer 40 års jubilæum i 1996:
Navn
Mdeling
Salgsdirektør K.W. Nielsen
Lys

Reception
30. august

Medarbejdere, som fejrer 25 års jubilæum i 1996:
Navn
Mdeling
Produktchef Bent V. Hasselflug
Elektronik Systemer
Consumer Electronics
Overtekniker John Baumgarten
PTV
Salgschef Ole Plett
PTV
Tekn.fuldmægtig Gunner Bækgaard
Assistent Hanne Bau Jensen
Økonomi
Repræsentant Preben Abrahamsen
Lys
PTV
Servicechef Rolf Iron Søbirk
Tele
Afdelingschef John Erik Bech
Økonomi
Fuldmægtig John Erik Jensen
ProjektchefKlaus B.K. Ebbe
Medico
Ingeniør Birger S. May Hansen
Elektronik Systemer
Servicetekniker Flemming Johansen
Consumer Electronics
T ekn. overassistent Thorleif Andersen
PTV
Edb-fuldmægtig Peter Toubroe
Origin/C&P
Ingeniør T om Milter
Medico

Reception
2. februar
l. marts
l. marts
29. marts
l. april
l. maj
l. maj
2. maj
31. maj
(l. juli)
2. august
2. august
8. august
2. september
4. oktober

Det skrev vi for - 50 år siden:
Juletid og Lampesalg
Ny begynder vi snart at
komme i Julestemning - og
hvorfor? Fordi nu har vi de
lange, mørke Aftener. Men
kan meget Mørke da sætte os
i en særlig glad Stemning?
Nej tværtimod, det er jo
netop helle ikke Mørket, der
sætter os i Stemningen, men
derimod det, at vi nu har en
Chance for at hygge os ved
Lys, som vi selv anbringer,
hvor vi synes, det passer, kort
sagt forvandler vore Omgivelser efter vor egen Smag.
Rundt omkring i Hjemmene gøres de mange, hyggelige Lamper klar. De skal
være i Orden til Julen, og til
hele Vinteren. Alle gamle
Lamper må udskiftes, de nye
Maa straale ud i Stuen.
Som Lampeforhandler har
De altsaa her en Chance for
at forøge Indtægterne; - grib
nu blot Sagen rigtigt an!
De maa pynte et rigtigt
Julevindue med Snevejr og
eventuelt en Julemand eller et
Juletræ. Lamper kan nemlig
ogsaa udmærket godt anven-

des til Julegaver. Tænk paa
hvor storartet man f.eks. kan
give en Philinearør i Julegave.
Der forekommer sikkert
ogsaa Lejligheder, hvor en
Dagslyslampe eller maaske en
Duo-Sparelampe vil være en
god Julegave.

- 40 år siden:
Mere om Philip
Da hertug Philip besøgte
Danmark i sommer, fik bladene meddelelse om ikke at
kalde ham Philip, men hertugen af Edinburgh, som han
kaldes i England.
Den slags må man rette sig
efter, men det fik dog Ekstrabladet til under besøget at
bringe følgende hilsen.
Vi citerer:
En af mine venner fortalte
mig begejstret om en ny radio, han havde faet, og jeg
spurgte ganske naturligt:
- Hvilket mærke er det?
- Hertugen af Edinburgh!
lød svaret.

Redigeret af Helle Bencke

- 25 år siden:
Da julen kom til Philips
Der var så koldt udenfor.
T age Møller sad og skuttede
sig velbehageligt i sin lune
hall på Prags Boulevard. Han
tænkte på trækprocenten og
Poul Møller og på julegaverne
og Lillemor. Pludselig blev
han nærværende: Det kløede
i håret, i armene og på ryggen, det trak i slips og briller.
Jeg må vist hellere ringe efter
hjælp, tænkte han. Men så
opdagede han, at det var julemanden Preben og nissepiccolinerne Eva, Pia, Susanne, Alice og Maj Britt. Så var

det bare rart alt sammen. Jo,
nu var julen kommet til Tage
Møller - og til Philips,

- IOår siden:
Henning Friis, personaledirektør, sagde den 31. juli til
lykke til nye assistenter med
svendebrev og blomster. De
fortsætter alle hos Philips. Da
blomsteruddelingen var overstået, var der en rose til HF
fra hans egen afdeling - også
for udstået læretid. HF tiltrådte nemlig hos Philips den
l. august 1983. Efter hvad
»Philiskopet« erfarer fortsætter HF også hos Philips.
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Nye ansigter i Philips
Vi byder velkommen til følgende 13 nye medarbejdere, som er tiltrådt i perioden l. september til 30. november 1995:

Carsten TangPetersen
er l. september
startet som
ejendomsmedhjælper
i ejendomsfunktionen.

Marianne
Esmann Nielsen
er l. september
startet som elev i
Philips Medico NS.

Olav Christiansen
er 2. oktober
startet som
systemkonsulent
i Origin/C&P.

Michael Boe
er l. september
startet som
marketingassisten t
i Philips Consumer
Electronics.

Mogens
Skeel Nielsen
er l. september
startet som
lagerchef
i Philips
Navigation NS.

Nicolaj Lyck
er l. november
startet som
systemkonsulent
i Origin/C&P.

Lena Jørgensen
er l. september
startet som
marketingassistent
i Philips Elektronik
Systemer NS.

Henriette
Syndb erg
er l. september
startet som
indkøber
i Philips TV Test
Equipment NS.

Jesper C. Nielsen
er l. november
startet søm
projekdeder
i Philips
Telekornmunikation A/S.

Juan Miquel
Lindgaard er l.
september startet
som elev
i Philips TV Test
Equipment NS.

Jeppe Cortsen
er 4. september
startet som
elektronikmekanikerlærling
i Philips TV Test
Equipment NS.

Rosemarie Lago
er 20. november
startet som
telefonist
i omstillingen/
receptionen.

Gitte Byberg
er 21. september
startet som logistikmedarbejder
i Philips Consumer
Electronics.

