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Philips-hus i Sydhav
rum. I øvrigt indrettes bygningen så fleksibelt som muligt, så den løbende kan tilpasses også fremtidige ændringer i behovet. Det betyder også, at skillevæggene
mellem de enkelte rum vil
kunne flyttes langt lettere end
i dag, hvor det typisk betyder
flere ugers arbejde af murere,
snedkere og malere.
Da det i dag er koncernens
politik at leje frem for at eje
fast ejendom, er det PFA.Byg
A/S som bliver ejeren af den
nye bygning, der opføres af
det verdenskendte entrepre-

ene gavl mod havnefrenren,
hvor store glaspartier vil give
en lige så flot - men meget anderledes - udsigt end den, cy;i
har i dag. Huset bliver på fire
etager med en lide mindre
penthouse-etage øverst samt
delvis kælder. Indgang og reception kommer til at ligge på
den sydvendte langside, hvor
der bliver et glasdækket indgangsparti i fire etagers højde.

Fleksibel indretning
I stueet-agen kommer kantinen
til at ligge, hvad der gør det
muligt at indrette en terrasse
ud mod havnen, hvor man
kan sidde udenfor om sommeren. Her indrettes desuden
bl.a. varemodtagelse og server-

nørfirma Højgaard &;
Schultz AlS. Philips lejer så
bygningen afPFA Byg NS
for foreløbig tolv år.

oplysninger vedrørende Philips- og Origin-forhold, som
har betydning for det nye hus
og dets indretning. Projektgruppen ledes af Lene Nepper
Larsen fra PLH arkitekter, og
de ti Philips-medlemmer af
gruppen dækker alle væsentlige områder lige fra placering
af arkiver til udformning af
reklameskilte. Også alle afdelingerne tages naturligvis med
på råd, når det gælder placering, pladsbehov, udformning af arbejdspladser osv.
Der er blevet opsat en opslagstavle i Hallen på Prags

En computerjremstillet tegningfta pmjekteringsstadiet af det nye
hus, set fta vandsiden. Huset er tegnet afPLH arkitekter i København og bliver opført af Højgaard & Schultz AIS.

Mange beslutninger endnu
Når en virksomhed som Philips med flere hundrede
medarbejdere skal flytte, er
der en kolossalt masse små
og store ting, der skal tages
højde for, så alt går glat. Det
gælder ikke mindst, når der
som her er tale om et nyt
hus, hvor mange bygningsdetaljer kan tilpasses netop
vores behov.
Derfor er der i forbindels€
med det nye byggeri nedsat
en projektgruppe, som har
ansvaret for at koordinere de

Sådan ser $!Unden ud i dag. Om bare et år står her et flot nyt hus,
lige til at flytte ind i!

med op til 15.000 bevægelser
pr. minut. De har begge den
ekstra Active Tip børste og
indbygget måling af børstetrykket. HP735 har desuden
to hastigheder, så man kan
børste langsommere hvis ens
tænder og tandkød er ekstra
følsomme, og en timer til at
indikere den rigtige børstetid.
Selve børstehovederne produceres afJordan, og børstetiden pr. opladning er omkring 25 minutter. Udsalgsprisen for de to modeller er
499 kr. for HP51 O og 699 kr.
for HP735.

Jannik Bo Rasmussen
Nærbilledetafbørstehovedet viser den ekstra »Active Tip« børste,
som selvfinder vej til de svært tilgængelige steder på tænderne.
Derved fjerner den plak ogsåfra de steder, man ikke når med en
almindelig tandbørste.

PHILISKOPET
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Philips Danmark NS
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2300 København S
Redaktion:

Jannik Bo Rasmussen
(ansvarshavende)
telefon 32 88 23 64
Helle Bencke
telefon 32 88 25 12
Ulla Laursen
telefon 32 88 23 44
Anny Juul
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Lena T olstrup
telefon 32 88 24 07

Philips Elapparat har introduceret to nye elektriske tandbørster, som er udviklet i
samarbejde med den verdenskendte tandbørsteproducent
Jordan i Norge. Det nye produkt er utrolig effektivt til at
fjerne plak - belægninger på
tænderne - på selv de utilgængelige områder bagest i
munden. Samtidig beskytter
det også tandkødet mod at
blive beskadiget.
Det er nemlig ofte ikke tænderne selv, men tandkødet,
der giver problemer som
f.eks. paradentose. Hovedårsagerne til usundt tandkød er
dels, at plakken ikke fjernes
godt nok omkring tandhalsene, dels at man trykker for
hårdt med børsten.

For at imødegå det første
problem har de nye el-tandbørster et lille, rundt børstehoved, der bedre kan nå ind
til de bageste kindtænder end
traditionelle aflange tandbørster. Desuden er den en ekstra, lille »Active Tip- børste,
som bevæger sig uafhængigt
af den runde børste, og som
med sine længere børstehår
selv finder vej ind mellem
tænderne. Og børstetrykket
bliver i de nye modeller målt
konstant under brugen: Hvis
trykket bliver for højt, mærker og hører man, hvordan
børsten klikker tilbage som
tegn på, at man skal lette
trykket.
De to nye tandbørster hedder
HP510 og HP735 og børster

Philips'nye elektriske tandbørster holder selv øje med, om
du trykker for hårdt.
Tandbørsten er udviklet i tæt
samarbejde med den norske
tandbørsteproducent Jordan.
Her er grundmodellen HP510.

Set og Hørt
ved Helle Bencke

Godt gået
Norge!!
De er nordmænd, og de er glade - meget glade!
De er ansat i Philips Projects i Oslo, hvor de på kort tid har faet
ordrer på sammenlagt 14 millioner norske kroner. Ordrerne
bestod i levering af konferenceanlæg til tinghuse, monitorer til
statsbanerne, lydanlæg til Evenes Lufthavn samt til en boreplatform.
Det skulle naturligvis fejres. Og det blev det ... på et seminar i
Ebeltoft i november, hvor samtlige medarbejdere hos Philips
Projects deltog.
På billedet er de gæve nordmænd netop gået i gang med endnu
et stort og meget krævende projekt: Opvasken.
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Fra venstre projekt/eder Gunnar Renberg, salgschef Svein Thorgersen, senioringeniør Jens Berntsen og serviceingeniør Kai Frilseth.

Town
Meetings
Så var der atter kaldt til
Town Meetings i Philips
Danmark, hvor de to møder
- et på Amager og et i Århus
- blev holdt i starten af november. Tilstrømningen var
stor, navnlig til mødet på SAS
Hotel Globetrotter den 6. november, og det var tydeligt, at
planerne om det nye byggeri
havde trukket mange til.

Mere ansvar til divisionerne
Der var dog også tid til andre
punkter, og Willy Goldby redegjorde således for koncernens nye governance-model.
Det er betegnelsen for den
ændrede opbygning af organi-

sationen, som præsident Cor
Boonstra er ved at indføre i
øjeblikket, og som har som
hovedformål at
• sikre klart ansvar og bemyndigelse hele vejen ud til
den enkelte medarbejder
• øge markedsorienteringen i
Philips' aktiviteter
• eliminere unødvendig »lod
ret« koordinering langs PDaksen, men forbedre den
»vandrette« koordinering
mellem de enkelte forretningsområder
• reducere organisationens
omkostninger
• forbedre hastighed og kvalitet af beslutningstagningen
• forbedre fleksibiliteten
hvad ændringer i produkt
programmet angår

Efter den nye model er det
forretningsområderne - businesses - som er koncernens
grundelementer. Disse skal så
dele koncernens fælles ledelsessystem og andre nøglefunktioner med støtte i koncerncentrer. Willy Goldby
fortalte, at vi i Danmark i forvejen er langt med indførelsen
af denne model, så den vil
ikke medføre de store ændringer her.

Byggeplanerne
Senere fortalte Henning Friis
og arkitekt Steen Enrico Andersen fra PLH arkitekter om
planerne for det nye byggeri,
som kommer til ligge på
Frederikskaj i Københavns
Sydhavnskvarter, hvor også
bl.a. Nokia, Tele Danmark og

MAN-B&W Diesel har bygget i de seneste år.
De sidste detaljer mangler
endnu at falde på plads, men
sikkert er det i hvert fald, at
både byg.ningen og beliggenheden bliver meget flot, næsten lige ved kaj kanten og
med udsigt over både byen
og havnen. Se i øvrigt om
byggeplanerne på forsiden af
dette nummer.
Bagefter var der buffetmiddag i Globetrotter's restaurant Marco Polo - og
hvis nogen gik sultne hjem,
så var det i hvert fald deres
egen skyld. Det var et veltilrettelagt arrangement, hvor
det kun var knaphulsrnikrofonerne, der drillede. Men
det gør de jo, sådan nogen.
fannik Bo Rasmussen

Økonomidirektør Ole Herstad
fortalte om den aktuelle
økonomiske situation, som er
ganske positiv. Fortsætter
udviklingen som forventet, vil
vi komme ud af både dette og
næste år med et pænt overskud.

Et udpluk afpanelet, som efter
præsentationerne besvarede
spørgsmålfra salen.
Her ses Willy Goldby,
Ole Herstad.
Steen Enrico Andersen - en af
arkitekterne bag det nye byggeri
- og Henning Friis.
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Bankospil
Der blev råbt BANKO mange
gange til det årlige bankospil som PAP
afholdt den 21. november. Og der blev delt mange
fine hovedgevinster ud, og der var sidemandsgevinster og
sidemandssidemands- og sidemandsmandssidemandssidemandsgevinster,
så mange gik hjem med gevinster. Efter banko-spillet spistes
julemiddagen, andesteg, flæskesteg med tilbehør, og der blev
serveret den bedste ris a' la mande i mands minde.
Efter middagen spillede Miks orkester »Stacato« og
dansengik lystigt. Igen i år havde bestyrelsen lagt et
kæmpe-arbejde i, at vi skulle fa en fornøjelig aften og
som detses på billederne, lykkedes det til fulde.

Så blev det endelig jul!

Lørdag den 6. december åbnede PAP dørene for årets
juletræsfest. Folk kom strømmende fra nær og fjern - sikkert også fra personalebutikken, der samme dag
havde juleåbent. Vi lukkede
ca. 280 mennesker, store som
små, ind ad døren, så der var
både trængsel og alarm. Vi
oplevede det sædvanlige tumult med siddepladser der
ved første øjekast ikke var der,
og garderobeplads der heller

ikke var der, men jeg syntes,
at selvom alle ikke havde »respekrive« kontorer på Prags
Boulevard, gik det fint med
overtøjet.
Så kom endelig Charlie og
Binalto, og de klovner kan
bare det der. Stor jubel hos
alle børn (og mange voksne).
Siddepladserne var nu blevet
synlige, og der herskede ikke
så meget kaos mere. Da
klovnerierne var færdige, fik
børnene pølser og sodavand,

og de voksne fik gløgg og æbleskiver - hvis de var hurtige.
Æbleskiverne fik nemlig hurtigt ben at gå på, så der var
nogle, der ikke fik. Ekstra ærgerligt, da vi under oprydningen smed rigtig mange ud,
som bare var hentet og ikke
spist.
Efter at børnene havde set
tegnefilm og spist skulle vi
kalde på julemanden. Omsider kom han, og han havde
igen taget nissen Julius med.

Så blev der danset og sunget
af hjertens lyst. Børnene
spurgte: »Hvornår rarvi gaver?« Men julemanden syntes
at de skulle synge nok en
sang, og så sang vi lige en
sang til. Hvornår får vi gaver,
blev der spurgt igen, men det
var nogle drillenisser tror jeg,
de nisser tvang børnene til at
synge igen og igen, det var
rigtig hyggeligt.
Til sidst fik børnene deres
gaver, og jeg tror, at de fleste
blev glade for deres pakker.
Gavepapiret blev flået af, og
tingene blev leget med,
selvom både mor og far gerne
ville ud ad døren. Men alt har
en ende, børnene fik en is og
en godtepose, da de forlod festen, og tilbage stod vi, Søren,
Michael og jeg, og så de søde
nissepiger. Vi ryddede det
sidste op og pustede ud og
tænkte: Godt, der er et helt år
til jul igen! (Vi havde trods alt
også været til julefrokost dagen før).
Vi siger tak for en dejlig
dag, og allerede nu har vi næsten glemt alt besværet med
at stable dette arrangement på
benene. På PAP' s vegne ønsker vi alle på PHILIPS en
glædelig jul og et godt nytår.
Karin Nielsen
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Philips Consumer Electronics præsenterer
innovationer inden for Sound & Vision
på en række helt utrolige forhandler-arrangementer.
For at præsentere det nye Philips Team og de mange produktnyheder - og for at komme lidt tættere på deres forhandlere, afholdt Philips Consumer Electronics i midten af oktober en
»Incredible Tour« på lokationer udover det sædvanlige. På
Incredible Tour blev de seneste innovationer inden for Sound &
Vision præsenteret - tillige med efterårets og vinterens spændende markedsføringsaktiviteter.
Næsten 700 forhandlere var mødt op for at opleve »Touren- og mange fik sig lidt af en overraskelse:
De sjællandske deltagere forventede en tur i det københavnske
ZOO, og blev derfor noget forbavsede, da de alle måtte følge
»rnanden med faklen« og gå under jorden i Søndermarken.
Kun de færreste ved, at der under en græsplæne over for Frederiksberg Slot findes et ca. 140 år gammelt vandreservoir med
præg af drypstenshule. Her under jorden gemmer sig en verden,
som har været næsten ukendt - et reservoir med tre separate bassiner, som kan rumme 16 millioner liter vand. Kun tre tunge
dæksler afslører, at der kan være noget under jorden - og her i
de særprægede omgivelser - forsynet med mad og drikke - fik
deltagerne set på alle produktnyhederne fra Sound & Vision.
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I Vejle blev produkterne præsenteret i »Tænkeranken«, Vejles nye vartegn, Tænkeranken. ses ved indsejlingen til havnenen kæmpe olietank, udsmykket og malet i intense farver og med
imponerende motiver af billedkunstnere fra Cuba samt af Milton Blanc, der fik en særlig kulturpris for projektet i forbindelse
med Kulturby 96.
Tænketanken var fYldt til sidste deltagerplads og for at overholde de strenge sikkerhedskrav, sørgede politi, brandvæsen og
kommunens repræsentanter for, at alt gik rigtigt til.
Det tredje og sidste arrangement foregik i fYrfadslysenes skær
i Mønsted Kalkgruber, som indeholder ca. 60 km grubegange alle hugget ved håndkraft med en almindelig spidshakke. De
nederste gange ligger 35 m under jordens overflade og temperaturen er 8 grader hele året rundt. De fremmødte udviste meget
stort mod ved at gå med »rnanden med faklen« til grubernes
dyb, hvor en masse flagermus ventede - tillige med en herlig
fiskebuffet.
Incredible Tour er blot det første af mange spændende tiltag
fra Philips Teamet, som forhandlerne vil komme til at opleve.
Der er en masse i støbeskeen, som skal sikre, at Philips
Consumer Electronics fremover vil fremstå som en ung, dynamisk og ny tænkende organisation.

Helle Bencke
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25 års jubilæum

Assistent Søren Bacher, PhilipsElektronik Systemer A/S, fejrede
fredagden 14. november sit 25 års jubilæum i Philips-koncernen.
Ved en festlig reception på Lergravsvej blevjubilaren gratuleret af
kolleger,familie og venner. Philipsfiskeklub havde sørget for, at
Søren heller ikke den dag kom helt tørskoet hjem. Iførtfiskevest,
hat ogfangstnet skullejubilaren - stående i et kunstigt vandbassin
- vise sine evner som fisker. Det gik ganske godt - fangsten lød på
et par gode pakker og en rigtig dejlig sild. På billedet modtages
Søren Bacher af de mange fremmødte kolleger samt af familie og
venner.

Tak
En hjertelig tak til alle kollegaer, nuværende som tidligere, som gjorde min
jubilæumsdag til en ufor-

glemmelig oplevelse. Jeg
kan kun anbefale, at alle,
der har muligheden herfor, lader sig hylde på
denne måde. Det er ganske skønt.

Søren Bacher

Jubilæer i 1998
Vi bringer her listen over de
medarbejdere, som vi til næste år kan ønske tillykke med
deres 25-års jubilæum i Philips - der er ingen 40-års jubilarer i 1998. Listen omfatter alle, som i dag arbejder i
koncernen, herunder også
Origin, hvor jubilæumsdatoen selvsagt er fra
ansættelsestidspunkret i Philips.
Philips-jubilæerne bliver
som sædvanligt annonceret
både i "Philips - her & nu!"
og i dagspressen, hvor der
også vil være endelige oplysninger om tid og sted for receptionen. Vi tager forbehold
for eventuelle ændringer.
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Medarbejdere, som fejrer 25 års jubilæum i 1998:

Navn

Afdeling

Reception

Kirsten Bjørnholt
Anne-Marie Schacht
Ole Post Nielsen
Jørgen Laursen
Gyda Rasmussen
Lisbeth Molberg
Gitte Højerup
Flemming Christensen
Erik Wibrand
Birgitte Kikkert

Elapparat
PTV
Origin
Automation
Økonomiafdelingen
PTV
Lys
Origin
Origin
Lys

15. januar
8. januar
ca. l. februar
l. maj
15. maj
15. juni
4. september
ca. l. november
ca. l. november
6. november

I Repax ServiceCenter NS - det tidligere serviceværksted - er der desuden to jubilæer til næste
år: Jan Christensen fejrer 25 års jubilæum den 14. maj, og Dirch Petersen fejrer 40-års jubilæum
den 14. december 1998.

Jeg glæder
•

mig

i denne tid ...
J ulestemningen

er igen i år
faldet som nysne over den
gamle by med de mange tårne
og har forandret den til ukendelighed. Overnissen Kramer
har tændt det store juletræ
med de mange lys på den
store plads, som hvert år fYldes med folk fra nær og fjern
- også karle og piger fra den
gamle købmandsgård derude
på Amager var at se omkring
træet. Koldt og diset var der,
men alligevel følte mange sig
hensat til et eventyr afH.C.
Andersen - 66.000 lamper i
Krinsen og gaderne pyntede
med granguirlander og hjerter. J ulen var nær.

Ude på Amager i den
gamle købmandsgård tænkte
mange på, hvor hurtigt tiden
dog går. Meget var der sket
siden den sidste jul. Købmandsgården var blevet solgt
til Herremanden T op Danmark, der for godt 50 gulddukater havde erhvervet hele
gården med tilhørende marker. Det var godt nok en
mærkelig fornemmelse, sådan
pludselig ikke længere at eje
sin egen gård, og mangen karl
og pige tænkte på de gode
gamle dage - ak ja, tiderne
skifter.

Gårdens forpagter Willy
havde måtte leje nogle gamle
bygninger ude på overdrevet
for at kunne huse alle sine
karle og piger. Vinduerne var
godt nok lidt utætte og forholdene ikke, som de var vant
til, men med lidt ekstra mad
og drikke regnede han med,
at det nok skulle gå - bare nu
ikke vinteren blev for hård
med for meget frost og sne.

Den nye ejer af gården var
straks gået i gang med at udbedre de skader som den
gamle Købmandsgård havde
lidt under de senere år, og
pludselig en dag vrimlede gården med mange hundrede
nye karle og piger, som kom
langt borte fra og talte et
sprog, som mange af karlene
og pigerne knapt nok kendte,
men fandt dog hurtigt ud af
at de kom så langt væk fra
som Frankrig. Gården var
blevet delt op, og forpagter
Willy måtte nu se en ny forpagter - en kvinde i øvrigt tage mange af gårdens bygninger i brug. Mangen en
karl fra den gamle gård begyndte pludselig at vise sig
ofte i det store spisehus, for
rygterne ville vide, at mange
af de nye piger var ganske
skønne at se på. Forvalterne
havde hørt herom og måtte
sige til flere af karlene, at det
ikke måtte forlænge spisepausen.
Førstekarlen Erling og hans
knægt Carsten var blevet solgt
med gården til den nye herremand, hvis brød de fra skiftedag måtte affinde sig med.
Carsten var ikke utilfreds
med handelen, idet han var
stillet i udsigt at blive Første-

karl fra det nye år. Førstekarlen Erling var ligesom blevet lidt træt på det sidste slid og slæb i mange år på
gården havde efterhånden sat
sit præg på karlen, der med
blødende hjerte så på, hvad
de nye ejere gjorde ved hans
gamle købmandsgård, Nu
glædede han sig til sit otium,
og det forlød, at han ville
drage langt væk - helt til
Samsø, hvor han havde lidt
jord til dyrkning af kartofler
til eget brug.

Karlene og pigerne havde
igen i år mødt forpagterne og
de mange forvaltere, og efter
at have hørt om de mange
gulddukater, der var blevet
tjent det år, forstod de godt
den fine forplejning, de havde
fået. Medforpagter Ole havde
ikke uden stolthed fortalt om
de forventede mange gulddukater, som var blevet indtjent af forvalterne, men også
salget af gården havde medvirket hertil. Medforpagter
Ole var dog af den opfattelse,
at det ikke mindst skyldtes
hans geniale nye system
»Navigator«. Han var så begejstret for det nye, at han
forsøgte at overtale sine kollegaer i andre lande om dets
fortræffeligheder, men her
ved juletid var det endnu ikke
lykkedes.

På det store møde hørte
karlene og pigerne for første
gang om planerne om at
flytte fra den gamle købmandsgård. Forpagterne Ole
og Henning havde i længere
tid haft tanke om at flytte fra
Amager og bygge en ny gård
et eller andet sted. Frederikskajen i Sydhavnen fortalte de
ville blive det nye sted, hvor-

fra gårdens produkter skulle
sælges i det nye årtusinde. Inden juleaften næste år skulle
alle karle og piger være flyttet
til de nye omgivelser. Postmester Karin var ikke alt for
glad, og med hende mangen
karl og pige som holdt så meget af Amager og havde familie så tæt på - hvordan skulle
de kunne besøge familien så
tit som nu.
Snakken gik livligt på de
enkelte kamre -lidt nysgerrige var de fleste nu alligevel
og sådan en helt ny gård med
moderne installationer og så
ved havnen - gad vide om der
kan sejles ind til byen med de
mange tårne? En juleindkøbstur med båd var der en, der
foreslog, og snakken gik samtidig med, at gårdens produkter blev sendt viden om i det
ganske land til glæde for barn
som voksen.

Ak ja, tænkte de fleste med
tankerne tilbage på de gode
gamle dage, heldigvis er det
nu jul igen og træet er da heldigvis atter blevet tændt og
lyser så varmt i den gamle hall
hvor telefon pigerne i genskæret kan se de gamle tider passere revy.

... Nu folderjulesneen hvidSå vedjeg julen kommer.

Alle i den Gamle
Købmandsgård ønskes en rigtig
glædeligjul og et
lykkebringende nytår.
Henning Friis
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Ændringer
i ledelsen
af Philips Medico

Jan Lauritzen

Ole Sørensen

Med virkning fra l. januar
1998 udnævnes Ian Lauritzen
til direktør og Ole Sørensen
til salgsdirektør i Philips
MedicoA/S.
Ian, som er 32 år, har arbejdet i Philips siden 1987.
Fra 1994 som servicechef i
Philips Medico, og siden
1996 endvidere som salgschef
for Østdanmark.
Ole, som er 50 år, har også
en lang erfaring i Philips.
Han blev ansat i 1985 og har
varetaget forskellige stillinger,
senest som salgschef i
Medico's Arhusafdeling.
Selvom udnævnelserne
formelt først er fra Nytår, har
den nye ledelsesgruppe i Phi-

lips Medico AIS - Ian
Lauritzen, Ole Sørensen og
p roj ektchef Klaus Ebbe - dog
allerede varetaget den samlede
ledelse i nogen tid. Det hænger sammen med, at den hidtidige direktør Tom Egelund
nu anvender hovedparten af
sin tid på forberedelser til et
nyt job som europæisk salgsog marketingdirektør i Philips Medical Systems.
Ændringerne i ledelsen af
Philips Medico A/S har været
forberedt gennem længere
tid, så kontinuiteten i virksomheden og i forholdet til
kunderne kan sikres.

SPORTEN • SPORTEN
Jeg vil- her i
Philiskopet's julenummer
- benytte lejligheden til
at ønske alle vore flittige
idrætsudøvere en glædelig
jul og et godt 1998. Tak
for mange gode timer i
det gamle år.

Hvis der i øvrigt skulle
være nogle friske kolleger,
der brænder for at komme i gang med en eller
anden form for idræt, så
hører vi gerne fra jer kontakt Niels Pelle eller
Anny juul, lokal 2329.

Hjertesuk
Samtidig kommer jeg
med et lille hjertesuk. Jeg
sidder og kigger på oversigten fra april 1997 over
afdelingsformænd. Her
kan jeg læse, at der er ni
idrætsgrene. J eg må desværre konstatere, at i
1998 vil kun tre af disse
være aktive, nemlig
Badminton
Motion
Sportsfiskeri.
Bevægelse til musik er
kommet til i sommer
1997, og det ser ud til, at
den gren også vil fortsætte
i 1998.

T ak til Erling
Jeg vil også benytte lejligheden til at takke Erling
Kjær, som flytter til
Samsø i år, for den meget
store interesse og det
store arbejde han har vist
for Idrætsafdelingen.
Han var med til at starte
Motionsafdelingen i
1968, og han har været
formand for den i mere
end 25 år. Jeg kan ikke
komme i tanke om den
idrætsgren, han ikke har
repræsenteret ved Nordisk Sporrsstævne - altid
var han frisk til at stille
op. Tak for det, Erlingog ha det godt!!!

Formand for Skisport
Vi mangler en formand
for Skisport. Hvis du har
lyst til at påtage dig dette
meget sæsonprægede job,
så kontakt venligst formand Niels Pelle, på 10kal2465.

Annyfuul

fannik Bo Rasmussen

Det skrev vi for -

Redigeret af Lena Tolstrup

- 60 år siden

- 40 år siden

- 2S år siden

- 10 år siden

En medvirkende Aarsag til,
at Natriumlamper er blevet
foretrukket til Belysning af
Storstrømsbroen, er sikkert
de gode Erfaringer, man i
Udlandet har haft med denne
Belysning paa vigtige Færdselsaarer. Naar man kører
over Storstrømsbroen i Natriumlampernes gule Lys, faar
man straks et Indtryk af, hvor
langt mere rolig denne belysning virker i Forhold til almindelig Vej belysning. Og
har man kørt nogen Tid forbavses man over, hvor skarpt
og rydeligt man trods det
ringe Wattforbrug (ca. 63
Watt pr. Lampe) selv paa lang
Afstand kan se forskellige
Genstande.

De meget omfattende forberedelser til Philips 25-års jubilæum den 2. januar og hele
den praktiske udformning af
arrangementet er lagt i hænderne på økonomikontorets
folk. Der kan allerede nu røbes lidt om, hvad der skal
foregå: Af hensyn til de 1300
deltagere i frokosten
(der indtages i den nye lagerbygning på fabrikkens grund),
bliver det nødvendigt, at indmarchen begynder i god tid,
inden selve frokosten kl.
12.45 præcis. I den ventetid,
som nogle uvægerligt vil få,
musicerer Arne Lamberths orkester.

På 16 kurser rundt i landet
har Philips Radio AIS undervist 300 forhandlere og 225
farve-tv-teknikere i brugen af
den nyeste form for underholdningselektronik, Video
Cassette Recordere. Man har
talt om VCR i mange år, men
først nu er den kommet i
handelen. VCR koster næsten
det samme som et farve-tv,
nemlig kr. 7.500,00 og kassetter med en spilletid fra 30
til 60 min. koster fra kr.
250,00 til kr. 300,00.

På Philips Central Lager er
der taget et nyt eksportsystem
i anvendelse, som vil give
mange fordele. Systemet heder FOREX, som står for
»Forwarding Export«, på
dansk Forsendelse af Eksportvarer. Det er en del af et
Philips koncernprojekt, kaldet »Europe 88«. Baggrunden
for dette er Europaparlamentets beslutning om, at
man fra slutningen af 1992
vil ophæve alle grænser mellem EF-landene m.h.t. fortoldning og undersøgelse af
de varer, der findes indenfor
EF.
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Vort bankospil, som i år foregik den 28. november, var besøgt af
omkring 170 medlemmer og pårørende. Det var samtidig første
gang, vi afholdt bankospil udenfor Philips.
Det var en underlig fornemmelse, at der ikke mere er plads i
vort gamle firma, hvor vi ellers har tilbragt så mange gode timer.
Men en ting er stadig, som det plejer at være, nemlig det dejlige
samarbejde med personaleafdelingen.
Igen i år har vi modtaget hovedgevinster fra Philips, og det er vi
meget glade for - så er der da noget, der minder os om, at vi er
gamle veteraner fra en god arbejdsplads.

Bankospillet blev afholdt på Øresundsvej i KU's lokaler, og det
var også hyggeligt, bortset fra at nogle var i et sidelokale. Det blev
så indrettet for ikke-rygere - derved var der frisk luft i dette rum,
men ikke så mange gevinster fandt vej til dette lokale.
Spillene forløb i øvrigt godt, og alle forlod bankospillet i rigtig
julestemning efter at have haft en god eftermiddag i gamle venners
lag.
GOD JUL TIL ALLE JER PÅ PHILIPSl

Keld Reenberg

Nye ansigter i Philips
Vi byder velkommen til disse ni nye medarbejdere, som er tiltrådt i perioden
2. oktober til I, december 1997:
Mads Hedeman
er 1. december startet
som salgsingeniør
i Elektronik Systemer

Gitte Nørrelykke
er 13. oktober startet
som EDI-konsulent
i Origin

Henrik Petersen
er l. november
startet som
controller
påPTV

Selcuk Komiircii
er l. december startet
som teknisk konsulent
iOrigin

J esper Borre

Pedersen
er l. december startet
som projektmedarbejder
i Elektronik Systemer

Carsten Seitzberg
er 19. november
startet som salgs- og
lagerassistent
i Elektronik Systemer

Rasmus Myhre
er 26. november startet
som logistikmedarbejder
i Lighting Back Office

Hugo Rene Persson
er 1. december startet
som programmør
i Origin

Karsten Viborg
er l. november startet
som servicetekniker
i Elektronik Systemer
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Erling Kjær
Henrik Walbom
Annelise Dyhl
Ole Sørensen
Hanne Biilow
Finn Lippert
Jannik Bo Rasmussen
Jens Bjørn Hansen

Philiskopet' s julekonkurrence

1997

Hvem gemmer

sig bag skæg og hue?

1

3

2

4

Her ser du ni »julemænd«, som vi
har nummereret.
Desuden er der
ni billeder af
kendte Philipsmedarbejdere. Din
opgave er nu, at
finde frem til hvilket nummer, der
hører til hvilket
navn.
Vil du deltage i
lodtrækningen, så
send din kupon til:
Informationsafdelingen
senest onsdag den
7. januar 1998.

6

5

}
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Erling Kjær

Henrik Walbom

Annelise Dyhl

Ole Sørensen

Hanne Bulow

Hvis du er blandt
dem, der har gættet flest rigtige,
deltager du i lodtrækningen om et
14" farve-TV. Vi
trækker også lod
blandt alle indsendte kuponer
om 10 gavekort a
300 kroner til Philips- Butikken.
Vinderne f"ar direkte besked, og
deres navne offentliggøres i næste
nummer af Philiskopet samt i »Phitips - her og nu«,
Redaktionen
ønsker alle
Philiskopets læsere
en glædelig jul og
et godt nytår!

Finn Lippert

Jannik Bo Rasmussen

Jens Bjørn Hansen

Michael Cronstrøm

