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Her har vi samlet de fem
hovedinitiativtagere til Philips
. Danmarks flytning.
Det erfra venstre direktørerne
Ole Herstad og Henning Friis,

Dudley Eustace, Michael GerLif
og administrerende direktør

Willy Goldby.
Mere herom på midtersiderne.
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Kunstforeningen afholdt
generalforsamling tirsdag
den 8. april i Philips Inn.

Det var et meget velbesøgt ar-
rangement (ca. 50). Det kan
næppe skyldes forventningerne

til formandens beretning. Deri-
mod var der lagt op til causeri
med lysbilleder vist af de to
kunstnere Gun Gordillo og
Freddy Fraek. De fortalte om
deres imponerende arbejder
med lys og skulpturer, som er at

jørgen Bakke tiltræder
1. juli 1999 stillingen som
HR Manager (personale-
chef) i PhiliJs Danmark A/s.
Det sker i forbindelse med
direktør Henning Friis'
planlagte fratræden 1. sep-
tember, så der bliver en
overdragelsesperiode hen over
sommeren.
jørgen Bakke er 52 år og
har siden 1995 været chef
for Philips i de baltiske
lande. Han har tidligere i
en årrække været hos
Philips Danmark, senest
somJrodukt- og marketing-
chef i Consumer Electronics.

jørgen Bakke

finde mange steder i Europa,
bl.a. Stockholm, Paris og Berlin.
Det er vel overflødigt at fortælle
om deres indendørs og udendørs
udsmykning hos os selv.

Det var en spændende aften
med hyggelige mennesker, og så
gjorde det vel heller ikke noget,
at foreningen og Thomas havde
fremtryllet en treretters menu:
- Indbagte rejer med sauce

verte
- Oksefilet med gemyse og

råstegte kartofler
- Osteanretning.
Det var selvfølgelig »free of
charge- for foreningens medlem-
mer med påhæng.
Det var måske værd at overveje
et medlemsskab.
Der blev i øvrigt udloddet 12
gevinster.
Besryrelsen består af:
• Karsten Feldborg
• John Jensen
• Finn H. Nielsen
• Winnie Pedersen
• Kathe Sørensen
• Hanne Bulow er suppleant.

Finn H. Nielsen
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Ny
fodbold-
afdeling
Efter en pause ser det ud
til, at Philips Idrætsfor-
ening atter tæller en fod-
boldafdeling.

Holdet spillede deres
første kamp 13.4.99 og
vandt 2-0.

Holdet var et rent
Origin-hold, men er der i
Phillps nogle, der har lyst
til at spille fodbold, er de
velkomne til at kontakte
Lean Gyllenborg fra
Origin, lokal 3242.

AnnyJuul

Den årlige
badmintonturnering
Endnu engang blev der af-
holdt Philps Open og endnu
engang under et nyt navn,
denne gang Frederikskaj
Open.
Det nye navn som en naturlig
konsekvens af vores nye
adresse på Frederikskaj med
nye naboer. Frederikskaj
Open var i år ment som en
Open turnering for Philips,
Nokia og Sonofon.

Overvældende tilslutning
Sandt at sige var tilslutningen
i år også ganske overvældene
med mere end 80 kampe,
som skulle afvikles på en en-
kelt dag. I teorien kan dette
slet ikke lade sig gøre, og i
praksis kunne det heller ikke.
Den sidste kamp, som blev
afviklet, var finalen i mix-

double a-rækken. Denne
kamp sluttede kl. 20:30.

Tak til sponsorer
Arrangementet var igen i år
en stor succes med mange
meget spændende og sports-
ligt flotte kampe. Der skal
herfra lyde en stor tak til
dem, som har lagt de mange
timer og kræfter i forberedelse
og afvikling af turneringen,
og der skal også lyde en tak til
sponsorer m.m.

Tele i finalen
Philips (specielt Philips T ele)
var repræsenteret i 2 finaler:
a-rækken herredouble og a-
rækken mix-double. Udbyttet
blev på en sejr, nemlig i
herredouble i to meget jævn-
byrdige sæt.

Godt naboskab
Igen i år var præmien en
fremragende Australsk rød-
vin, som er blevet nydt efter
fortjeneste. Hvis den positive
udvikling fortsætter, og det
gode "nye« naboskab bliver
yderligere udbygget, skal »vj«
nok seriøst overveje at afvikle
turneringen over to dage til
næste år.
(Da formanden ikke selv var
til stede, er dette indlæg ven-
ligst skrevet af Steen Simon-
sen, som naturligvis - som en
meget trofast deltager - også
deltog i år).

Med sportslig hilsen

Steen Simonsen

PhilipsVeteran Klub - PVK
Glæd jer til I engang er gamle
nok til at holde op hos Phi-
lips! Så har I nemlig mulighe-
den for at komme ind i

PHILIPS
VETERAN KLUB

og møde gamle kolleger ved
vores arrangementer.

Vi er også åbne for jer som
medlemmer, hvis I har været
rimelig mange år hos Philips,
selvom I er blevet »Irasolg«
med en del af firmaet i jeres
sidste aktive år - f.eks. som
PTV-medarbejdere.

Fem arrangementer om året
Vi har normalt fem arrange-
menter om året. En forårs-,
en sommer- og en efterårs-
udflugt (sommerturen med
ledsager) til et sted på Sjæl-
land, som er værd at besøge,
og.hvor vi også får lidt godt at
spIse.

I 1998 gik turene til Dyre-
havsbakken/Lille Peter, Selsø
slot/jyllinge havn og Tivolil
Grøften. I 1999 har vi forelø-
big været i Restaurant ZOO
og i Jægerspris Slot/Kalvøen
ved Frederikssund.

Der gås flittigt til buffeten under PVK's besøg i Restaurant ZOO først på året.

Desuden har vi generalfor-
samling først på året og ban-
ko - med ledsager - sidst på
året. Med pæne gevinster tak-
ket være god støtte fra Phi-
lips.

Philips giver tilskud
Philips giver også hvert år et
væsentligt tilskud til PYK, så
kontingentet kan holdes nede
på 100 kr. om året, ligesom
eget bidrag til hvert arrange-

ment kan holdes nede på 75
til 100 kr.

Er du interesseret, så ring
til sekretæren, Jytte Bund-
gaard, på tlf. 32 50 17 63.
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Lys-glimt fra Philips' nye bygning

Når man i mørke nærmer
sig huset udefra, går ind
forbi receptionen og bevæ-
ger sig rundt i bygningen,
mødes man af et væld af
forskellige lysindtryk. ..

Allerede ude fra Sydhavns-
gade ses Philips-søjlen - op-
lyst af Pornpei-armaturer,
som er planforsænkede i ter-
rænet. I den smalstrålende
optik er placeret Mastercolour
lyskilder. Det let kølige lys er
ideelt til metal overfladen.
Energiforbruget pr. armatur
er blot 86 watt.

P-pladsen er oplyst med de
helt nye Metropol parklygter.
Den smukke og enkle park-
lygte er tegnet af Københavns
Kommunes Plandirektorat.
Ligesom ved belysningen af
søjlen bruges her Mastercolour
lyskilder, som giver en over-
ordentlig god farvegengivelse
og et lavt energiforbrug. De
lave pullert-armaturer rundt
om bygningen hedder Verona.
En enkel og meget robust ud-
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formning kendetegner netop
denne pullert.

Farveskift ved indgangen
Små spændende lysleder-ar-
maturer nedfældet i fliserne
markerer på dekorativ vis ho-
vedindgangen.

Lysgeneratorerne er hver
forsynet med et farvehjul, der
giver mulighed for lyset at
skifte farve. Lyskildeudskift-
ning vil finde sted i bygnin-
gen, hvor lysgeneratorerne er
placeret.

I vindfanget er der installe-
ret et glansfuldt stjerneloft,
der byder de besøgende vel-
kommen. Armaturerne er
hver forsynet med en halogen-
brænder på 10 watt.

Tillyskunsten i glasind-
gangspartiet har kunstneren
Gun Gordillo brugt lysledere
med »sidelys«samt specielt
fremstillede filtre, der sørger
for, at lysskulpturen til stadig-
hed skifter farve i blå nuan-
cer. Udskiftning af lyskilder
kræver således ikke stiger eller

stilladser, da lyskilderne er
placeret i let tilgængelige ge-
neratorer.

Lyset i selve indgangspar-
tiet kommer fra indukrions-
lamper, der har en levetid på
hele 60.000 timer (eller næ-
sten 7 år ved uafbrudt tæn-
ding). I receptionen giver de
små armaturer med halogen-
lamper den besøgende et ele-
gant førsteindtryk af huset.

På trapperne, i gangene og
i gangbanerne er det Ritz
armaturerne forsynet med de-
korativt glas, der sørger for
belysningen. For at markere
disse områder har lysstofrør-
ene et farvegengivelsesindeks
på 82 - i modsætning til de
andre indendørs lyskilder, der
har et indeks på 85.

Natbelysning af lofterne
Ved vinduesområderne er der
installeret Futuro-armturer.
Udover at bidrage til belys-
ningsniveauet i almindelige
arbejdssituationer, giver de
udenfor kontortid en svag be-



lysning af lofterne på alle eta-
ger, hvilket resulterer i en flot
helhedsvirkning, når bygnin-
gen betragtes udefra.

Midt i bygningen sørger
Pizza-armaturer for arbejds-
belysningen. Disse armaturer
er -ligesom Futuro - forsy-
net med reflektorer, der giver
optimale syns betingelser ved
skærmarbejde.

Som særbelysning af bl.a.
planter har man enkelte ste-
der i kontorområderne instal-
leret kipbare Mezzo-armatu-
rer, der giver mulighed for at
rette lyskeglen mod de emner,
der skal belyses. I disse situa-
tioner anvendes to typer lys-
kilder: Mastercolour og
WhiteSON.

I de store møderum anven-
des halogen-armaturer med
lavvolts-halogenlamper. Som
i alle andre områder er der

også her placeret bevægelses-
meldere, der sørger for, at ly-
set slukkes, når der ikke har
været personer i lokalet et
stykke tid. I de små »arbejds-
rum« er installeret Klinkby
armaturer, der giver et indi-
rekte, blødt og behageligt lys.

Kantinen belyses af små
armaturer med halogen-
lamper, som sørger for et
glansfuldt lys med en perfekt
farvegengivelse, der er med
til at gøre dagens mellemste
måltid til en nydelse.

Lyset på penthouse-terras-
sen kommer fra indbyggede
Odyssey-armaturer. De bely-
ser terrassens plankegulv
uden at blænde, og dermed
undgås det, at lyset generer
udsynet over havnen i de
mørke timer.

Carsten Bahnsen

Medico samlet om mål og strategier
I Philips Medico NS arbejder
vi meget målrettet mod, at
divisionens og Medico's »Mål
og Strategier« er kendte og
opdelt til aktiviteter, der
involverer den enkelte medar-
bejder. Endvidere gør vi me-
get for, at de lokale strategier
indeholder trends, behov og
forventninger fra såvel de
danske kunder og marked
som fra den enkelte medar-
bejder i Medico. De opda-
terede »Mål og Strategier«
blev »søsat« på vores kick-off
seminar medio januar 1999,
hvor samtlige medarbejdere i
Philips Medico deltog.

Vi har nu arbejdet fem må-
neder målrettet på indsatsom-
råderne. Den 26. - 27. maj
gjorde vi status på årets infor-
mationsmøde nr. 2 i hen-
holdsvis Århus og Køben-
havn. Konklusionen på vores
møde blev, at der har været
ydet en stor og flot målrettet
indsats fra samtlige medarbej-
dere i Medico.

Resultaterne viser dog, at
vi på omsætning og bund-
linien desværre fortsat lider
lidt under den utilfredsstil-
lende ordreindgang i slutnin-
gen af 1998, som skulle have
været installeret og ornsæt-
ningsført primo 1999.

Resultaterne
begynder at vise sig
Positivt er det, at vores mål-
sætninger for i år er ved at

Ved Medico informationsmøde og teambuilding i København kæmpede vi i vandcykeLstafet på Peb-
lingesøen, hvor alle blev gennemblødte af vand og sved!

skabe resultater. Salgsafdelin-
gen har her i 1999 stort set
ikke tabt en eneste ordre til
vores konkurrenter, og vores
ordrebog er på budgettet.
Service ligger i skrivende
stund godt 1,5 mio. over
budgettet.

Mødet i Århus blev afslut-
tet med teambuilding på År-
hus golfbane, hvor vi havde

en udfordrende atten med in-
struktion og efterfølgende
match. Vi sluttede aftenen
med en hyggelig middag i
Klubhuset. I København be-
stod matchen af en »vandcy-
kel-stafet-sejlads«, hvorefter vi
rundede af med en vel til-
trængt middag på restaurant
Golden Bamboo.

Begge arrangementer blev

holdt over temaet »at den
motiverede og udviklende
medarbejder i et godt team,
er det, der gør forskellen«.
Netop denne afgørende for-
skel får vi brug for i det yderst
udfordrende efterår, vi går i
møde.

Jan Lauritzen
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Så blev Philips Danmarks
fremtid indviet

Arkitekt Steen Enrico Andersen fra PLR arkitekter fortalte i sit indlæg om nogle af de tanker,
der ligger bag husets udformning.

Så er det officielt!
Dudley Eustace afilører
stenskulpturen og indvier
dermed Philips-huset.
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Fredag den 16. april var en
frisk forårsdåg med både
blæst og solskin og dermed
den perfekte ramme for
indvielsen af det nye domi-
cil på Frederikskaj.

Mere end 400 kunder og
forretningsforbindelser var
med til at fejre dagen, hvor vi
også havde besøg af koncer-
nens tidligere vicepresidenr
Dudley Eustace. Mange af
gæsterne udefra var ankom-
met pr. skib, idet vi til lejlig-
heden havde arrangeret fast
rutesejlads mellem Tegl-
holmen og Frederikskaj.

Særligt indbudte
Blandt de særligt indbudte
var også Michael Gerlif -
i dag F&A Director for
Consumer Electronics
Europe - der sammen med
Dudley Eustace var med til at
træffe beslutningen om at
sælge bygningen på Prags
Boulevard og opføre den nye
bygning. Vi havde også sær-
skilt inviteret adm.dir. Andre
Lublin fra bygherren PFA
samt husets arkitekt Steen
Enrico Andersen.

Willy Goldby
bød velkommen
Direktør for Philips Danmark
NS Willy Goldby bød i sin
tale velkommen og takkede
Freddy Fraekog Gun Gordillo,
som har lavet ae to skulpturer
ved indgangspartiet. Kunst-
nerne har navngivet deres
værker henholdsvis Porta
Luma - stenskulpturen uden-
for - mens lysskulpturen i
trappetårnet er døbt Linea
Luma. Det betyder henholds-
vis »lysets port« og »lysers li-
nie«. Willy Goldby sagde
også tak til PFA og Højgaard
& Schultz for det smukke
byggeri, hvorefter Andre Lu-
blin i sin tale kvitterede med
at ønske tillykke og udtrykke
ønsket om, at det nye hus
ville danne rammen om en
succesrig fremtid for Philips.
Så kunne Dudley Eustace
»klippe snoren« og afdække
stenskulpturen foran bygnin-
gen, som dermed blev offi-
cielt indviet.

Flot traktement
Bagefter fik gæsterne et meget
flot traktement - takket være
en stor indsats fra vores kan-
tine - i et telt udenfor, hvor
Kansas City Stompers sørgede
for levende musikledsagelse.
Så det var både tilfredse og
begejstrede kunder, der forlod
Frederikskaj ud på eftermid-
dagen.

fannik Bo Rasmussen



Store Familiedag på Frederikskaj
Lørdag den 17. april var
alle medarbejdere med hele
familien indbudt til at se
det færdige hus.

Der gik båd fra Nyhavn, så
man igen kunne komme ad
søvejen. Dagen i forvejen var
der i forbindelse med den of-
ficielle indvielse rejst et stort
telt ved siden af huset, og
inde i teltet var der sat stole
og borde som hurtigt blev be-
sat af de mange.ider på den
ene eller anden måde havde
indfundet sig på Frederikskaj.
Alle kunne her forsyne sig
med den dejlige buffet, som
Thomas og hans medhjælpere
havde anrettet, .og tørsten
kunne også slukkes.

Klovnen fik ingen kys
Inde i teltet optrådte en klovn
for børnene og andre barnlige
sjæle, og han tryllede sammen
med børnene og lavede alle
mulige figurer af balloner.
Flere børn var oppe og hjælpe
til, men ingen ville dog give
ham et kys på kinden!

Åbne døre
Alle døre i det nye hus var
åbne i dagens anledning og
der var livlig trafik hele da-
gen: Nu, endelig skulle fami-
lien se det færdige hus med de
forskellige arbejdspladser.
Kantine, terrasser, rygerum
og mødelokaler, ja - alt blev
vist frem. En rigtig hyggedag
for både små og store.

Desserten var denne flotte islagkage. Store stykker blev udskåret af et »billede« af Philips.

Lena Tolstrup En flok glade Philips børn, der interesseret følger med i klovnens tryllerier.

For børnene var der også »tyreridning«. Og der var pengepræmier til den der kunne blive siddende
længstpå tyren.

Altingflr en ende ... især en
svane af is!!
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Cool
I løbet af foråret har Tele-
kommunikation haft to
forhandlerture med hen-
holdsvis Solar (Philips
Tele Erhverv forhandlere)
og Semco til CeBIT -messen
i Hannover.CeBIT
Turene blev, efter endt
messebesøg, fortsat til La
Rossiere i Frankrig, hvor del-
tagerne deltog i diverse semi-
narer og hvor de også havde
mulighed for at genopfriske
deres skikundskaber - eller
lære dem helt fra bunden.

Første tur startede ud fra
København torsdag d. 18.
marts, hvor de sjællandske
forhandlere mødte op i kami-
nen på Frederikskaj. Efter lidt
proviantering og pakning af

Efter en lang nat i baren indtog 2. -holdet morgenmaden
på hotellet i Frankrig. - Ser de trætte ud?

bussen gik turen mod Kol-
ding, hvor næste hold af for-
handlere blev samlet op.

Samtidig med at det sidste
hold af forhandlere blev sam-
let op, blev bussen lavet om
til en sovebus.

Messe i Hannover
Herefter gik turen ned gen-

.nem Tyskland, hvor vi lan-
dede på en rasteplads lige
uden for Harmover kl. ca.
7.30. Her havde vi så mulig-
hed for at nette os lidt inden
vi fortsatte mod messe-områ-
det.

Philips-personale fra Hil-
versum, som også var til stede
på messen, havde sørget for
modtagelse af forhandlerne
med et lille foredrag om kom-

mende nyheder inden for
telefoniverdenen.

Herefter var der rundvis-
ning på Philips-standen, og
derefter blev forhandlerne
sluppet løs for på egen hånd
at udforske CeBIT-messen.
(Der er ingen billeder fra
messen, da det ikke er tilladt
at fotografere på messe-områ-
det).

La Rossiere i Frankrig
Efter endt besøg på messen
have Philips Holland arrange-
ret middag i Hannover og ef-
ter en hyggelig aften gik turen
(igen i sovebus) videre mod
La Rossiere i Frankrig.
Da dem, der havde sovet,
igen slog øjnene op, var vi
kommet til Frankrig, hvor

Nogle af voresforhandlere på en svær opgave.
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Her ses nogle af nybegynderne
stående på ski klar til næste
lektion



morgenmaden blev indtaget i
Guds fri natur med udsigt til
bjergene.

I La Rossiere blev vi ind-
kvarteret i lejligheder, og der-
efter havde de øvede mulig-
hed for en tur på pisterne, og
nybegynderne kom på ski-
skole - med mere eller min-
dre succes!

Om eftermiddagen var der
begge dage i La Rossiere ar-
rangeret seminarer, og man-
dag d. 22. marts gik turen til-
bage mod Danmark (nok en-
gang i sovebus!!)

Tilbage iKøbenhavn
Vi ankom til København tirs-
dag d. 23. marts om efter-
middagen, og efter at bussen
var blevet rengjort og ny pro-

viant var blevet fyldt på, star-
tede næste tur om aftenen kl.
22.00 fra Frederikskaj.
Og så gentog ovenstående sig.
Nok engang var det et rigtig
dejligt arrangement, hvor
man virkelig lærte forhand-
lerne at kende. Når man til-
bringer så meget tid sammen
i en bus, er der masser af tid
til at få en snak med alle.
Det var en hård men god og
lærerig tur! For dem, som
ikke har prøvet at sove i en
bus, kan jeg meddele, at man
ligger ned og slapper af, men
rigtig dyb søvn er det svært at
få.

Ulla K Laursen

Ups! Der stod et skilt!

Nordie High Potentials 1999
Nu har endnu et hold yngre
Philips-medarbejdere deltaget
på et Nordie High Potentials
Programme. Holdet - i alt 15
deltagere - kommer fra hele
Norden, og de fleste produkt-
divisioner var repræsenteret.
Fra Danmark deltog Henrik
Handschuh, Jesper Nielsen,
Anis Panduro og Henrik Pe-
tersen.

Deltagerne i programmet
er typisk yngre Philips medar-
bejdere, som har vist, at de
har potentialet til at videreud-
vikle sig til f.eks. ledelses-
niveau.

På billedet sesfra venstre
nederst: Peter Jagenfeldt,

Robert Widerstrøm,
[uba-Maiti Ldhteenmaa,

Marja-Leena Koskelin,
Øivind Eriksen og

Anis Panduro. Bagved står fra
venstre Fredrik Gyllenram.

Henrik Handschuh, Bo Dagh,
Esa Poysti, Tomm Karlsen.

Edgar Kallestad. Mauri Sepala
ogJesper Nielsen.

Kurset er et fælles nordisk
program, som bl.a. har det
formål at give den enkelte
mulighed for at få en højere
grad af selvindsigt og forstå-
else omkring egne personlige
styrker og begrænsninger.
Derudover arbejdes med om-
råder som konfliktløsning,
kommunikation, ledelse, de-
legering og meget andet.
Programmet - som er meget
intensivt - strækker sig over
godt tre måneder og indehol-
der 2x5 dages internatkursus,
denne gang i Sverige og Fin-
land.

Mellem de to internatkur-
ser ligger et par opfølgnings-
dage og -samtaler med nær-
meste chef. På sidste internat-
kursus udarbejder hver delta-
ger en personlig handlings-
og udviklingsplan, som præ-
senteres i gruppen og danner
baggrund for senere opfølg-
ningssamtaler med nærmeste
chef.

Forløbet opleves som me-
get koncentreret netop fordi
der er fokus på den enkelte
hele tiden. Tilbagemeldin-
gerne fra holdet lyder i ho-
vedtræk:

o Perioden har givet mig en
god platform for mig selv at
arbejde videre med.

o Højt personligt udbytte,
som kan bruges i daglig-
dagen.

o Fik et godt netværk på
tværs i Norden.

o Jeg blev presset til at.laue
en handlings- og udviklings-
plan.

o Mine mål for fremtiden
blev mere tydelige for mig.

Kurset skal ikke ses som af-
sluttet efter den fYsiskeafvik-
ling, men som en startrampe
for den enkeltes videre udvik-
ling.

Ulla Juhl
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Giv naturen en hjælpende hånd
ekspertise inden for teknologi
og design er samlet omkring
udviklingen af samtlige Phi-
lips Produkter inden for per-
sonlig pleje.

Den nye serie BodyBeauty-
produkter fra Philips er ud-
viklet af Philips Personal
Care Institute og specielt
tilegnet den moderne
kvinde, der sætter fokus på
et velplejet udseende og
dagligt velvære.

Forbrugerens behov
Det er PCI's fornemste op-
gave at indsamle og analysere
viden og facts om forbruge-
rens behov, ønsker og for-
ventninger - og derefter om-
danne resultaterne til funktio-
nelle og brugervenlige pro-
dukter.

Alle produkter i BodyBe-
auty-serien er udviklet efter
disse principper, og udover at
opfylde deres primære funk-
tion s- fjernelse af uønsket
hårvækst og bekæmpelse af
appelsinhud - hurtigt og ef

fektivt, er der lagt lige så
stor vægt på at beskytte og

pleje huden, og at produk-
terne er både nænsomme og
behagelige at anvende

Cellesse SenseActive til
fjernelse af appelsinhud
Cellesse giver en dybdegående
massage, derved mobiliseres
væskeansamlingerne, der er
aflejret omkring fedtcellerne,
og som er den direkte årsag til
appelsinhud. Allerede efter en
måneds brug er 49% af
cellulitelaget blødgjort og
appelsinhuden synligt reduce-
ret.

Der er anvendt den nyeste og
mest avancerede teknologi,
som gør BodyBeauty-serien
ideel og uundværlig i en travl
hverdag.

Philips Personal Care
Institute (PCI) er et videnska-
beligt forsknings- og udvik-
lingscenter, hvor den største

Satinelle Sensitive 2-i-l -
Ladyshaver og epilator i en
Satinelle 2-i-1 består af en
epilator som effektivt fjerner

Fra Ole Roos har vi modtaget denne kommentar til
»Det skrev vi for 50 år siden« i Philiskopet nummer 1:

Jeg tilgiver, at I den ene gang har stavet mit efternavn forkert.
Men jeg er den eneste overlevende fra jeres lille indlæg.
Frk. Johnsen var vores kassererske i mangfoldige år, hun
stammede helt tilbage fra kaptajn Sommerfeldts tid og er for
længst død. Dybdahl kan nogle måske huske. Han kom til
Philips fra ø.K. under krigen. (jeg var i min ungdom 7 år i
ø.K.). Men ingen af Philips' nuværende vil huske mig, da jeg
forlod selskabet i København i januar 1958 for på Eindho-
vens opfordring at rejse til Indonesien, hvor præsident
Soekarno havde smidt hollænderne ud. Senere kom jeg til
Venezuela som finansdirektør i 10 år og efter pensionering
10 år som selvstændig financial advisor. Retur til Danmark i
1979 og bor nu som 91 årig i [yllinge - også hjemsted for
to andre pensionerede Philips-medarbejdere samt den nuvæ-
rende direktør. Mon der er andre Philips medarbejdere, som
har rejst jorden rundt to gange?
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Kære allesammen
Den 23. april 1999 vil jeg altid se tilbage på som en herlig
da~. Masser af gratulanter, et overvældende gavebord, glade
kollegaer, pæne ord - hvad mere kan man ønske sig. Jeg kan
kun sige TAK til alle, der bidrog til at gøre min jubilæums-
dag til en rigtig festdag.

Ingen kan vel udtrykke, hvad man føler og tænker, når man
har 25 års jubilæum hos Philips. Men alligevel vil jeg gerne
bringe min hjerteligste tak til alle, som gjorde denne dag så
festlig for både min familie og mig.

Med venlig hilsen Inge Bredahl Pedersen

hårene med rod. Resultatet er
silkebløde ben i op til 4 uger.
Smertedæmper gør epilerin-

gen mere behagelig og næn-
som. Epilatorhovedet udskif-
tes nemt med et ladyshaver
hoved til barbering af de mere
følsomme hudområder under
armene og i bikini-linien.

Ladyshave & Care
med lotion
Kombinationen af lotion og
ladyshaver giver en tættere og
mere holdbar barbering, sam-
tidig med at huden plejes.
Ladyshaveren har to udskifte-
lige skær: et til en tættere bar-
bering af benene og et til en
mere nænsom barbering af
den sartere hud under armene
og i bikini-linien. Fjern først
lange hår med trimmeren,
derefter rulles lotionen på, og

Tak

benene barberes effektivt og
"tæt med ladyshaveren. Den
plejende lotion indeholder
bl.a. Aloe Vera og Provitamin
B5 - den er uden farvestoffer,
pH-neutral og dermalogisk
testet uden dyretest.

BodyBeauty-serien omfatter
også hårplejeprodukter, som
ikke udtørrer og slider unød-
vendigt på håret. Mere om
det til efteråret.

Pia Frausing

Med venlig hilsen Robert Jensen



Den 7. maj blev der afholdt
jubilæum for Inge Pedersen fra

Philips Consumer Electronics.
Ved ankomst - i den store

elegante limousine - blev Inge
modtaget af alle kollegaerne,

der med flag bød hende
velkommen.

Derefter blev der afholdt
reception i Philips Inn, der til

dagen var pyntet op med
brugsanvisninger ogflag.

På gavebordet var der hilsner
fra nær ogjjern samt gaver som
ur, kikkert, flydetermometer og
drømmeseng. Jubilæet fortsatte

på Bakken i restaurant
. De Fire Ege. Dette dogførst

efter Inges aktive OJtræden i
Pjerrot-show, der foregik lige

uden for restauranten.
På billedet ses Inge Pedersen,

hendes mand Geert og
Søren Holmbom.

Robert Jensen s 40 års
jubilæum blev afholdt
den 23. april med reception
i »Philips Inn«
Her blev gaven fra firmaet og
kollegaer overrakt.
Om aftenen mødtes en mindre
kreds afkollegerne ogfomilien
til en dejlig middag i Nimb i
Tivoli.
Herefter fortsatte løjerne med
fodølogfællessangpå
Færgekroen til ud på de små
timer.
På billedet ses Robert Jensen,
hans kone Inger og Søren
Malmstrøm.
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Nye ansigter i Philips

Vi byder velkommen til
disse 10 nye medarbejdere,
som er tiltrådt i perioden
2. marts til I. juni 1999:

Frank
Bæksted
er l. maj
startet som
projekt-
ingeniør
i Lys

Lars
Grunning
er l. maj
startet som
servicechef
i Philips
Projecrs

Rene
Jacobsen
er l. april
startet som
salgschef
i Philips
Projects

Marion
Neele
er 1. maj ~
startet som
assistant
controller
iØkonomi-
afdelingen

Frank
Nicolaisen
er l. maj
startet som
juniorsælger i
VDO

Jørgen
Olsen
er l. maj
startet som
regnskabs-
assistent
iØkonomi-
afdelingen

Thomas
Pedersen
er l. maj
startet som
service-
tekniker
i Medico

Claus
Rasmussen
er 17. maj
startet som
salgschef
i Medico

Michael
Veith
er 1. juni
startet som
service-
tekniker i
Business
Electronics/
Analyse

Maj-Britt
Lund
er 1. juni
startet som
salgsassistent
i Elapparat

Det skrev vi for -
- 60 år siden
I den nye »Dagmar-Bio« er
Foyeren udsryret med et
Højttaleranlæg til Under-
holdning for det ventende
Publikum. Da de anvendte
Philips-Højttalere er forsynet
med Lydspredere, har det væ-
ret muligt at indbygge dem i
det nedforskallede Loft eller i
Skillevægge, saaledes at Loft
eller Væg danner Lydskærm.
Denne Indbygningsmaade er
baade æstetisk og akustisk lige
fremragende. De indbyggede
Lydspredere sikrer en ensartet
Fordeling af Tonefrekvenser-
ne og man undgaar synlige
Lydskærme og lysekronelig-
nende Lofrslydspredere

- 40 år siden
På Industrigården har der si-
den 1949 eksisteret en be-
driftslægeordning, der kun var
gældende for funktionærer
med pensionsordning. Det
har hele tiden været menin-
gen, at ordningen skulle udvi-
des til at omfatte samtlige
medarbejdere, men manglen
på plads har hidtil været en al-
vorlig hindring. Man kunne
naturligvis nøjes ned at enga-
gere en sygeplejerske til at tage
sig af eventuelle tilskadekom-
ne og yde førstehjælp ved stør-
re ulykker, men Philips ledelse
har ønsket at gå mere grundig
til værks. Man har nu på fa-
brikken indrettet et sundheds-
center, som er forsynet med
det mest moderne udsryr.
Sundhedscentret er indrettet i
den bygning, der er kendt un-
der navnet »9. april« og som
også rummer børnehaven - og
senere vuggestuen, der i løbet
af året flyttes fra Industrigår-
den. '

- 25 år siden
Nu skal der stemmes om
medarbejderrepræsentation i
Philips A/S' besryrelse. Da
det på nuværende tidspunkt
vil blive for dyrt at udskille
pro-duktionsaktiviteten i
Jenaga-de som et dattersel-
skab med egen direktion og
bestyrelse, (som foreslået af
samarbejdsudvalget i
bifirrnaer Philips Radio AIS)
kommer valget til at omfatte
hele Philips Industri og Han-
dels AIS - inklusive
produktionssektoren inden
for Philips Radio AIS. Besry-
relsen beklager, at struktur-
ændringen ikke kan gennem-
føres. Omkostningerne i
form af skatter og afgifter
ville blive så berydelige, at det
i praksis ikke lader sig gen-
nemføre.

Redigeret af Lena Tolstrup

- 10 år siden
Som de første i verden har
Philips forsynet en VHS vi-
deobåndoptager med en
LCD farveskærm, der både
viser billeder og fungerer som
betjeningsvejledning. En af
de store fordele ved at have
en video er, at man kan op-
tage et program, mens man
ser et andet. Men hidtil har
man ikke kunnet følge med
i det program, der optages,
med mindre man skifter ka-
nal på TV' et. Den ulempe
har Philips nu afhjulpet ved
at forsyne deres nyeste video-
båndoptager, VR 6880, med
en 3" farveskærm af samme
rype som kendes fra lomme-
rv.


