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-- Majbrit Ibbo
er 1. april startet som salgsassistent i CSI

Steen Johansen
er 1. maj startet som servicetekniker i Medico

Niels Hald \
er 1. april startet som servicetekniker i Telekommunikation

Marianne Lind ~ ... ~er 1. maj startet som Customer Service Manager i Lys
Tove Stokholm

er 1. maj startet som regnskabsassistent i 0konomiafdelingen

Vi byder velkommen til 6 nye medarbejdere,
som er tiltrådt i perioden
2. marts til 26. maj 2000.

Birthe Sylvest Rygaard
er 15. maj startet som regnskabsassistent i Lys

PAP"s generalforsamling
Fredag den 31. marts
afholdt PAP sin årlige
generalforsamling i
kantinen - smugkroen
var sædvanen tro åbnet
en halv time før den

alvorligere del af

Formanden bød alle tilste-
deværende velkomne, og
derefter gik vi til første
punkt på dagsordenen: Valg
af dirigent. Traditionen tro
blev Niels Pelle valgt, da
han er indehaver af en diri-
gentklokke - men den hav-
de han dog glemt, så andre
midler blev taget i brug!

Formanden - Danny -
aflagde beretning, og denne
blev godkendt med ap-
plaus.

seancen.
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Ny formand
Kassereren fremlagde det
reviderede regnskab, og
flere i salen havde spørgs-
mål til specielt kontoen for
tryksager, der havde belø-
bet sig til den uhyrlige ud-
gift på kr. 56,25.

Derefter skulle vi til at
vælge en ny formand, da
Danny ikke er ansat på
Philips mere - det var han
for øvrigt heller ikke før, da
var han Datea-mand. For-
skellige blev foreslået, men
Lars fra Lys løb af med
sejren. Som 2 ordinære be-
styrelsesmedlemmer blev
Mikkel fra Medico valgt, ud-
over undertegnede som
modtog genvalg. Jeanette
Wøidemann blev supple-
ant.

Søde Lisa Kelly - ved søjlen i
baggrunden - fra The Irish
Whiskey Company Ltd.
fortalte om de forskellige
Whiskey-typer på general-
forsamlingen.

Under hele seancen var
Viggo meget interesseret i
de opstillede emners valg-
barhed, og hver gang måtte
vi berolige den meget be-
kymrede Viggo med at alt
var i orden. Generalfor-
samlingen blev herefter
erklæret afsluttet, med tak-
ketale fra Danny til forsam-
lingen, og tak til underteg-
nede for en stor indsats
ved juletræsfesten, og tak
til Danny fra Kurt og tak til
hinanden for at møde op -
der var ikke et øje tørt!

Whiskeysmagning
Nu kom det vigtige:
Whiskeysmagning. Det var
meget belærende, skønt
ikke alle kunne huske hvad
de havde lært dagen efter.
Vi smagte og smagte og
smagte, for derefter at dan-
se til jukeboksen og ha' det
rigtigt hyggeligt, men når du
møder op næste år, kan du
også opleve den helt spe-
cielle stemning der er til
PAP's generalforsamling.

P.b.v. Karin Nielsen



General-
forsamling
i Kunstforeningen
Philips Kunstforening
afholdt den 26. april
den årlige generalfor-
samling.

Da formanden var syg var
det bestyrelsesmedlem
Kathe Sørensen der denne
aften fremlagde beretnin-
gen, der lige som regnska-
bet blev godkendt med
applaus.

Efter valg af 2 bestyrel-
sesmedlemmer og en
suppleant består bestyrel-
sen af følgende:
Finn Nielsen (formand)
Kathe Sørensen, Karsten
Feldborg og Bo Petersen
(bestyrelsesmedlemmer),
Hanne Biilow (suppleant),
John Jensen (kasserer) j.
Langhoff (revisor).

Efter bortlodning af de
indkøbte arbejder - til
lykke til alle de heldige! -
gik vi over til sidste punkt
på dagsordenen:
Da temaet dette år var:
»Mad er kunst«, var
foreningen vært ved en

PHILlSKOPET
udgives af

Philips Danmark A/S
Frederikskaj 6

1780 København V

Redaktion:
Jannik Bo Rasmussen

(ansvarshavende)
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Ulla Laursen
telefon 33 29 33 44

Anny Juul
telefon 33 29 37 24

Lena Tolstrup
telefon 33 29 3407

Næste nummer
udkommer

medio oktober.
Stof skal være

redaktionen i hænde
ultimo september.

lækkker treretters menu,
som var sammensat af
kantineleder Thomas Kai-
ser og foreningens formand
Finn Nielsen. Og I kan godt
ærgre jer, alle I der ikke var
med! Det var virkelig kunst,
der var lagt i denne middag,
som bestod af:

- Kammuslingragout med
friske artiskokker og
Noilly Prat, dertil
hvidvin Pouilly Fume
»La Chesnaie«.

- Farseret kalvemørbrad
med jomfruhummer og
nye kartofler, dertil
rødvin Chateau Graves
Mille 1996.

- Chokoladetrøffelkage
med friske bær, dertil
dessert/ aperitifvin
Banyuls 1996.

Da alle var enige om, at det
var en udsøgt middag, der
blev serveret og gerne ville
sige tak for mad til forman-
den, blev der ringet op til
hans sygeleje og John Jen-
sen fortalte ham, at vi alle
nød maden og fik til gen-

Aftenens tema var ))Mad er
kunst« og der blev spist med
stort velbehag.

gæld at vide, at Finn lå i
sengen og drak Nikoline!!

Stor tak var også til
Thomas Kaiser og hans
personale for det store
arbejde de havde lagt for
dagen og i sandhed: »Mad
kan også være kunst«.

Thomas fortæller - inden
middagen - om de forskel-
lige ingredienser der er brugt
i maden og om de forskellige
vine der blev serveret.

Lena Tolstrup

• SPORTEN • SPORTEN· SPORTEN •

turneringen skulle afholdes.
Men der er håb forude.

Taget skulle meget gerne
blive repareret i løbet af
sommeren, så vi har (No-
kia og Philips) besluttet, at
vi vil afholde en »start-på-
sæsonen« turnering i ste-
det for. I vil selvfølgelig
hører nærmere om, hvor-
når denne turnering løber
af stablen - men indtil da
vil badmintonafdelingen
gerne ønske alle Philips
medarbejdere en rigtig god
sommer. Anny juul

Nyt fra
badmintonafdelingen

Så har vi fået datoen
for DHL Stafetten i

Fælledparken.
Badmintonafdelingen har
efterhånden i mange år
afholdt en åben turnering -
i de sidste år i samarbejde
med Nokia - som afslut-
ning på sæsonen.

Dette bliver desværre
ikke til noget i år - som de
friske hoveder måske
allerede har fundet ud af.
Grunden er, at BC37 hal-
len, hvor vi normalt afhol-
der denne turnering, har et
utæt tag, hvilket gør, at
nogle baner ville komme til
at spille vandpolo i stedet
for, hvis det skulle være
regnvejr på den dag, hvor

Torsdag
den 7. september

kl. 18.00
bliver der - i lighed

med sidste år -
opstillet et telt med

plads til ca. 100
personer.

Sæt kryds i din
kalender, du vil høre

nærmere!

Ulla Laursen
Formand
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Anni Deleuran, Tele
Ah, jeg håber på en god
dansk sommer - så lad
os bede til vejrguderne
(en officiel bøn er
hermed opsendt, red.).
Vi regner med at tage til
Jylland og bl.a. se det nye
gorillaanlæg i Givskud
Dyrepark, og så tager vi
nok også til Aalborg når
vi er derovre.

Christina Sandberg,
Lys
Det er ikke fordi der er så
spændende - Jeg skal ikke
noget særligt i sommerfe-
rien. Jeg har en søn på
halvandet år og vil ikke
rejse med ham, når det er
varmt. Til gengæld skal jeg
så afsted i november, hvor
jeg har bestilt en uges ferie
på Costa del Sol.

Hvad skal
du lave i ferien?

Tommy Andersen,
Projects
Det meste af tiden
kommer nok til at gå
med at bygge carport og
lave sådan lidt almindelig
vedligeholdelse der-
hjemme.
Men så skal jeg også et
par dage til Bornholm til
en familiefest.
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jørgen Olsen,
Økonomiafdelingen
Til august skal jeg til
Calella i Spanien, som vist
er lidt af et danskersted ...
Så skal jeg til september
på en pakkerejse hvor jeg
først er 3 dage i Paris.
Der er der mulighed for
udflugter til f.eks.
Versailles og Monets have.
Så kører vi med tog under
kanalen og er bagefter 4
dage i London.

Bjørn Andersen,
Reklameafdelingen
Jeg holder ferie allerede
her i uge 25 og 26 og
gemmer så noget til en
anden gang.
Jeg skal i sommerhus
med mine børn i Sønder-
vig iVestjylland, hvor vi
også har været tidligere.

PeterWienke,
Postafdelingen
Vi skal tre uger til Norge.
Det hænger sammen med,
at min kones familie
stammer derfra og skal en
tur til England. Så tager vi
imens derop og passer
deres hus, høns, hunde og
katte - det er i en lille by
omkring 60 km nord for
Oslo.

For de fleste venter sommerferien lige om hjørnet. Det vil
betyde mange tomme arbejdspladser de næste pgr måneder,
hvor medarbejderne i stedet for at være på Philips laver-
hvad?
Det spørgsmål har vi stillet rundt om i huset, og her er så
resultatet af det lille rundspørge:

Hanne Christensen,
Økonomiafdelingen
Vi skal 14 dage på Kreta i
juli. Der har jeg aldrig
været før, så det glæder
jeg mig til. Vi har endda
væretafsted to gange i år
allerede-s på Gran Cana-
ria og på Cypern. De sid-
ste to år har jeg ellers væ-
ret i Canada for at besøge
familien, men i år kommer
de herover i stedet for.

Birger Vessel, CE
Jeg skal såmænd være
herhjemme - vi tager til
Jylland og til Bornholm i to
af ugerne i sommerferien
med hund og børn. Min
kones familie er fra Jylland,
så vi skal bl.a. besøge min
svoger på Fredericia-kanten.
Og turen til Bornholm bliver
enten i sommerhus eller på
camping. Men vi skal prøve
den nye bro og færge
derover.



Gjors/evs hovedbygning er en
af Danmarks ældste, bygget

i slutningen af det
14. århundrede. I næsten

600 år har det 30 m høje
tårn og de fire midter{1øje

været det karakteristiske
centrum. Den lavere nordre
side~øj blev bygget i 1638,

mens den sydlige side~øj blev
bygget i 1843.

Aktive veteraner
Veteran klubben (PVK) havde i årets første måneder
generalforsamling og forårskomsammen, og her i juni er
der sommertur til Stevns. Ved generalforsamlingen blev
bestyrelsen genvalgt, bortset fra at Keld Reenberg og
Swenn Poulsen byttede plads til henholdsvis suppleant og
formand. Selvom Reenberg desværre har måttet skrue ned
for sine aktiviteter, glæder vi os over at han fortsat vil være
aktivt med i bestyrelsesarbejdet.

Forårstur i april
Sidst i april mødtes vi i M.G. Petersens Familiehave i Pile
Alle til en lækker frokost og en snak om gamle og nye dage.
Halvdelen af os var allerede mødt op et par timer før i
Carlsbergs nye besøgscentrum. Her så vi, hvordan ølbrygn-
ing har udviklet sig fra bronzealderen til dagens Tuborg og
Carlsberg, og vi kunne kigge til den tidligere æresbolig og til
bryggerhestene i stalden før vi slappede af med et par
fadøl. Stedet kan anbefales - men der er kun åbent i ar-

bejdstiden på hverdage, så for andre end veteraner må det
blive et sommerferiemål.
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Sommerturen går til ...
Gjorslev Slot og Bøgeskoven på Stevns. Slottet blev bygget
af Roskildebispen omkring år 1400 som en stærk
middelalderborg. Hvem husker ikke fra Gøngehøvdingen,
at Ib lå bundet og skulle sulte på taget, mens Palle sendte
sin tamme ravn med godbidder, mens svenskerne stod i
hele Danmark?

Efter besøget på slottet skal vi ned til kysten hvor
traktørstedet Bøgeskoven byder på middag med udsigt
over Køge Bugt. Det var her Niels Juel »gav agt på stor-
mens brag« og Peter Huitfeldt og hans besætning sprang i
luften med Dannebrog - og hvor Kulsoen blev sendt til søs
på en isflage - for nu at vende tilbage til Gøngehøvdingen.

Swenn Poulsen

Ladyshave
Skin Cornfort er
Cool Skin til kvinder!
Philips Elapparat lancerede
i foråret en ny ladyshaver
kaldet Ladyshave Skin
Comfort.

Ladyshave Skin Comfort
bygger på samme koncept,
som man kender fra Cool
Skin barbermaskinen. La-
dyshaveren har indbygget
en tube NIVEA lotion, der
ved tryk på en knap påfø-
rer lotion til huden under
barbering. Det gør huden
blød og smidig og får hå-
rene til at rejse sig, så man
herved opnår en meget
tættere barbering.

NIVEA lotionen sikrer, at
shaveren glider let og beha-
geligt over huden, og cre-
mens fugtighedsbevarende
egenskaber sørger for, at
huden er glat og blød og

føles dejlig behagelig efter
barberingen.

Ladyshave Skin Comfort
har to skærehoveder, et til
barbering af benene - og
et til mere skånsom barbe-
ring af de sarte områder
under armene og i bikini-
linien. Den er vandtæt og
rengøres enkelt under rin-
dende varmt vand.

Ladyshave Skin Comfort
fås i 2 modeller - batteri-
drevet HP6340 eller opla-
delig HP6346. Den leveres
i smart opbevaringsboks.
Der følger rensebørste
samt tre tuber NIVEA lo-
tion med. Hver tube ræk-
ker i gennemsnit til 4 bar-
beringer (af ben).

Marie jespersen
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JJLet's mat«
Tirsdag d. 16. maj blev
»Let's make things ... «

dagen afholdt.
Grundtanken med
dagen var, at den
professionelle synergi ,
ikke kan trives, såfremt
den sociale synergi
ikke er tilstede.

De fleste af os var holdt i
uvidenhed om, hvor arran-
gementet skulle finde sted,
så det var med 'en vis
spænding, at man satte sig
ind i bussen på Frederikskaj
kl. 13,00, klar til afgang.
Hurtigt efter afgang fik man
at vide, at turen gik til Scan-
ticon Comwell i Snekker-
sten, så det var bare at
læne sig tilbage og nyde
turen derop.

Vel ankommet til Snek-
kersten var der først lidt til
mad og drikke, hvorefter vi
blev bænket i det store
mødelokale ved de borde,
som stod på vores navne-
skilte, og så var det tid til
lidt fællessang.

Præsentation
Efter velkomsten var første
indslag en præsentation af
tre afdelinger - CE,
Økonomi og Lys- foreta-
get af medarbejdere fra de
respektive afdelinger.
Ganske underholdende!

Søren Ventegodt
Derefter var der foredrag
ved læge Søren Ventegodt,
som fortalte os, at vi havde
noget godt i vente, hvis vi
fik en bedre livskvalitet.
Enig eller uenig med ham
gav hans foredrag stof til
eftertanke.

Gruppearbejde
Så var det tid til lidt grup-
pearbejde omkring bor-
dene, hvor vi bl.a. også
skulle udnævne en person
fra bordet, som skulle del-
age i det opfølgende møde,
som senere vil blive afholdt
på Philips.

Square Dance
Så skulle det gode vejr, som
arrangørerne selvfølgelig
havde sørget for, nydes. Vi
skulle ud på græsplænen og
danse Square Dance godt
ledet af Karin og hendes 4
piger. Da der var en lidt
skæv fordeling af damer og
herrer, blev der hurtigt



things

»fremtryllet« 4 ekstra piger.
Der blev virkelig gået til
sagen - som også kan ses
af billederne - og der var
nogle, som var godt sve-
dige efter strabadserne.
Godt klaret af Karin at få
ca. 160 mennesker til at
danse nogenlunde i takt.

Always look ...
Derefter var det endelig tid
til lidt godt til maven igen -
og vi indtog en yderst læk-
ker middag, inden vi slut-
tede et rigtig godt tilrette-
lagt arrangement af med
sangen: »Always look on the
bright side of life«. Og man
kunne næsten ikke andet
efter det arrangement!

Stor tak til arrangørerne -
Marie Louise Heegaard,
Tommy Hjulmand, Johnny
Frost og Jan Sørensen.

Ulla Laursen

\
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Inde i varmen er den lokale
tekniker Ole justsen ved at
installere patientlejet på
EASY Diagnost systemet i
Nuuk.

Røntgen til Nordatlanten
Medico har i år

installeret systemer så

langt borte som på

Grønland

Philips Medicos produkter
er normalt ikke noget, man
langer over disken eller får
kørt ud til forhandleren og
så er den potte ude. Når et
hospital køber et røntgen-
udstyr eller en MR-scanner
til nogle millioner kroner,
er også installation og un-
dervisning med i handelen.

Det er ikke til at se det... men: Bag snedriverne gemmer
sig Dronning Ingrids Hospital i Nuuk. Det lod til at være her,
den manglende sne i Danmark blev af sidste vinter.
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Medicos projektafdeling
bliver derfor ofte involve-
ret allerede inden salget er
endeligt i hus: Tidsplaner
skal aftales med hospitalet,
konstruktionstegninger til
f.eks. rumindretning skal
udarbejdes, tekniske detal-
jer skal planlægges, afleve-
ring og undervisning skal
aftales og meget andet. Alt
i alt kan der let gå 3-6
måneder fra kontrakt til
ibrugtagning.

I projektafdelingen er det
Merete Petersen, Christian
jørgensen og Allan Pedersen
som medvirker ved pro-
jektering og installation,
under ledelse af Klaus Eb-
be. Selve arbejdet ude hos
kunden varetages af Medi-
cos teknikere som vi skrev
om i sidste nummer. Vi sæl-
ger i øvrigt ikke alene rønt-
gensystemer men også
software til booking af pa-
tienter og lagring af bille-
der - disse systemer
planlægges og installeres af
jakob juul Rasmussen og
Mikkel Sloth Nielsen.

Mange jern i ilden
Jobbet kompliceres af, at
der - heldigvis da - er flere
projekter på en gang.
Således er Medico for tiden
ved at planlægge og instal-
lere Multi-Diagnost 4 rønt-
genudstyr både i Helsingør,
Frederikssund og Herlev.
Denne type udstyr bruges
til undersøgelser af de
indre organer og blod-
årerne. Og Odense Hospi-
tal skal have installeret en
MR-scanner - en stor sag,
som i dette tilfælde endda
skal løftes op over en 3-
etages bygning med kran
(der er tænkt på forsik-
ring...).

I denne tid kan man
endda sige, at Philips Me-
dico på Frederikskaj arbej-
der internationalt:
Reykjavik Hospital - på
islandsk SjUkrohUs
Reykjavfkur - er ved at få
installeret et røntgen-
system VSOOOtil undersø-
gelse af blodkar m.m.
Salget er sket i samarbejde
med Philips' agent på



Årets store messe for IT fandt sted i Bella Centret i
perioden 9.-11. maj. 3 absolut hektiske dage hvor hele den
danske »computer verden« havde sat hinanden stævne.
I år var 2 udstillinger lagt sammen til NTI 2000 - eller

Netværk - Telecom - Internet 2000.
En bragende flot udstilling, hvor også Philips var repræsen-
teret på Philips Business Communication standen, som
Philips Telekommunikation i samarbejde med Solar/for-
handlere stod for.

Vores stand på 108m2 var ny, anderledes og funktionel.
Det nyeste inden for lP teknologi blev vist. Som en ekstra
attraktion havde vi i år allieret os med LASCA - en virtuel
sexbombe, som via to 46" Plasma skærme (Philips) trak
mange »husarer« til standen. Ivirkeligheden blev TV stjer-
nen animeret direkte fra standen og den sexede stemme
blev ligeledes synkroniseret direkte på standen af Nicole
Obermann.

Alt i alt en velbesøgt udstilling, som vi og vores sam-
arbejdspartnere fik et stort udbytte af. ø

Johnny Frost

Island, firmaet Heimilistæki
hf, mens installationen kla-
res af tekniker Martin
Bruun her fra Danmark.

Philips udvider
markedsandelen
på Grønland
Endnu længere mod nord-
vest fik Dronning Ingrids
Hospital i Nuuk i starten af
året leveret et nyt EASY
Diagnost røntgensystem,
som erstattede et ældre
Siemens-udstyr fra omkring
1980. Trods afstanden og
de barske vilkår - ned til 40
graders frost - gik det hele
som det skulle, hvor selve
installationen blev udført af
Medicos tekniker Gustav
Struck med hjælp fra en
lokal tekniker. Bagefter var
Allan Pedersen oppe og
undervise personalet i bru-
gen af udstyret.

Hvem tager egentlig
beslutningerne?
Der er mange udfordringer
ved projekter af denne
kaliber. F.eks. kan det no-

gen gange være svært at
finde ud, hvem der egentlig
bestemmer på hospitalet -
ikke mindst hvis der er råd-
givere eller arkitekter invol-
veret. Udstyret skulle gerne
ankomme netop på det
tidspunkt hvor hospitalet er
klar til at tage imod det, og
det skulle gerne nå frem i
hel tilstand. På Island var en
komponent skadet ved
ankomsten, så en ny måtte

Oversigtstegning over vSOOO-
installationen på Reykjavik

Hospital. I selve undersø-
gelsesrummet forneden ses
omridset af røntgenscanne-

ren med patientlejet. Foroven
på billedet er der et teknik-

rum og et kontrolrum - til
højre patientgangen.

sendes afsted. Også den
havde fået en transport-
skade, men heldigvis ikke
på samme måde - så Mar-
tin Bruun kunne sætte de
to defekte dele sammen til
en der var i orden.

Jo, meget kan man sige -
men kede sig, det gør de i
hvert fald ikke i arbejdsti-
den!

Jannik Bo Rasmussen

Medicos projektafdeling
ledes af Klaus Ebbe. Her ses
skipperen bag skærmen i sin

kommandocentral på
Frederikskaj.

!'
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Her er en f!1ikroskopisk
forstørrelse af et overstreget
komma i Kierkegaards
efterladte skrifter.
Men hvem har lavet over-
stregningen - Kierkegaard
selv eller Barfod?
Umiddelbart ser det ud som
om den lyse blækstreg ligger
hen over dem mørkere streg.
Men de nærmere analyser
viste, at den lyse streg
faktisk kom på papiret først
- og dermed er sat af
Kierkegaard - og at den
mørke er en senere rettelse
af Barfod.

Scanning Elektronrnikroskopi
og Søren Kierkegaard
FEIDenmark A/S blevet
selvstændigt selskab i no-
vember 1999. Philips Elec-
tron Optics BV fusione-
rede. med FEIi USA i 1997,
og det blev da besluttet at
danne selskaber bl.a. i Nor-
den. Philips i Holland ejer
over 50 % af aktierne i FEI
Company selskaberne.

For to år siden blev der
fra Statens side afsat 60
mill. kr. til gennemgang af
Søren Kierkegaards sam-

lede skrifter med henblik
på at få udgivet hans ori-
ginalaskrifter. Der var bare
et problem: Hvad var ori-
ginalt som Kierkegaard
havde skrevet det og hvad
var rettet af H.P. Barfod,
som efter Kierkegaards
død i 1847 fik overdraget
alle skrifterne?

Søren Kierkegaard var
en skrivende mand og
nåede at skrive 20.000
sider i sit korte liv.

H.P. Barfod skrev oveni,
rettede og slettede i Kier-
kegaards skrifter, og her
kommer FEI's scanning-
mikroskop ind i billedet.
H.P.Barfod benyttede nem-
ligen anden blæktype (med
en anden kemisk blanding),
som kan konstateres ved
hjælp af mikroskopi og
analyse.

Det Kongelige Bibliotek
står for undersøgelserne og
i samarbejde med Teknolo-

gisk Institut i Tåstrup blev
der fremskaffet næsten 3
mill. kr. til anskaffelse af et
scanningmikroskopet.

Teknologisk Institut står
for det praktiske arbejde i
denne store opgave, der vil
løbe over flere år. Selve
installationen blev afsluttet i
maj i år.

Torben Jensen

Bladet har det navn blade skal have...
I sidste nummer bad vi om læsernes syn på navnet
»Philiskopet« - skal vores Philips-husorgan fortsat hedde
som det plejer eller skal det hedde noget andet og i så fald
hvad?

Der kom da også en del forslag, nærmere betegnet fra
3(!) læsere. Heraf syntes de to - Anni Deleuran fra Tele og
pensionist Per Lemser at det nuværende navn skulle bibe-
holdes mens Bert Neele fra Lys havde en hel stribe forslag
til nyt navn: Philips Indsigt, Philips Nyt, Philips Kontakten og
Philips Kig Ind.

En af de sikre konklusioner vi i redaktionen mente at
kunne drage ud fra dette, var at interessen for at udskifte
navnet var moderat. Udfaldet er derfor, at Philiskopet
stadig hedder Philiskopet, og at vi trak demokratisk lod om
gevinsten på 3 flasker god rødvin blandt samtlige indsen-
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dere. Det blev her Anni Deleuran, som løb af med sejren,
og hun har fået overrakt sine flasker. Til lykke, Anni!

Og så har Lena Tolstrup i øvrigt forsket i, hvor det hid-
tidige og altså nuværende navn stammer fra. Præcis hvad
det står for lod sig ikke opklare - men det stod dog fast, at
et .skop' er noget man kan kigge igennem. Det fremgår til
gengæld af arkiverne, at det var A Walther fra Kalkula-
tionsafdelingen (det var dengang fornavnet kun var kendt af
inderkredsen), som fandt på det. Hans forslag blev valgt
blandt de mere end 1000 ideer, som blev indsendt efter at
redaktionen i sommeren 1956 havde udskrevet en navne-
konkurrence, og hans velfortjente præmie var på 500 kr.
Det var rigtig mange penge dengang.

Jannik Bo Rasmussen



Philips Medico cruise til Oslo

Vi var blevet inviteret af
vores direktør lan Laurit-
zen. Anledningen var, at de
»mål og strategier for
1999« vi alle i samarbejde
havde udarbejdet og ved
en målrettet indsats gen-
nemført, førte til det flotte
resultat Philips Medico
nåede i 1999.

Informationsmøde
Efter at være kommet om-
bord og have fundet vores
kahytter, mødtes vi til et
fælles informationsmøde,
hvor der blev fulgt op på
de nye »mål og strategier
for 2000«, som vi define-
rede ved årets kick-off
møde i januar.

Festmiddag
Herefter var det tid til den
store omklædning og efter-
følgende festmiddag i Res-
taurant Blue Riband. Vi fik
en dejlig 3-retters menu
med vine ad libitum og kaf-
fe med avec og lidt mere
avec. Efter middagen var
der gang i den i såvel nat-
club som diskotek.

Vildmarken
Tidligt lørdag morgen stod
nogle (få?) op og så den
smukke indsejling i Oslo-
fjorden. Fra Oslo tog vi i
busser op til den smukke
Maridal, _ times kørsel fra
båden. Her tog Øyvind
Grønvold fra Uten Grenser
imod os og sendte os på
»udfordring i vildmarken«.
Udfordringen bestod i -
holdvis - at bygge en elg af
»naturmaterialer« samt
skrive en historie/sang/
skuespil, hvori elgen indgik.
Denne historie skulle op-
føres for de andre hold og
et dommerpanel. Med lidt
hjælp fra de medbragte
flasker GI. Dansk og Jager-
meister lykkedes det faktisk
ret godt på 40 min. at få

Fredag den 5. maj drog

65 forventningsfulde

Medico-medarbejdere

samt ledsagere til

Oslo-båden for at

tilbringe de næste par

døgn sammen.

opført det ene tårevædede
eller muntre stykke efter
hinanden.

Grill-buffet
Efter alle strabadserne blev
vi flot beværtet fra en grill-
buffet i det fri med tilhø-
rende norsk øl.

Efter nogle timers afslap-
ning var det tid til at tage
tilbage til båden, men her
begyndte vi at fravige
planen - den ene bus ville
nemlig ikke starte og gode
råd var dyre. Det endte
med at den ene bus blev
fyldt og kørte tilbage, og så
var vi en 16 stykker, der var
overladt til os selv i »øde-
marken«. Vi nåede dog bå-
den i god tid inden afgang
ved hjælp af to tilkaldte
taxa-busser.

Oslo-fjorden
Lørdag aften fik vi en
overdådig buffet samtidig
med, at vi betragtede den
ligeså smukke udsejling i
Oslo-fjorden. Således mæt-
te og tilfredse gik nogle på
dækket og så solnedgangen
og andre gik i de tax-free
butikker.

Efter morgenmaden
søndag var vi i København
igen, og efter en pragtfuld
tur i skønt vejr, kunne vi
sige farvel til hinanden.

Mikkel og Lone
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Med Cool Skin til Euro2000
I forbindelse med Europa-
mesterskabet i fodbold,
der startede den 10. juni og
varer indtil den 2. juli 2000
har Philips indgået hoved-
sponsor-aftale. Philips har
gennem mange år været
dybt involveret i blandt
andet den hollandske top-
klub, PSV Eindhoven, og nu
da værtsskabet afholdes af
Holland og Belgien i sam-
arbejde, så er man gået ind
i sagen med klart fokus på
at promovere et enkelt
produkt.

Anderledes
og lækker...!
I mange år har Gillette i
forbindelse med store
sportsbegivenheder ført sig
frem med skrabere og te-
maet »The Best a Man Can
Get«. Denne gang kom de
ikke med i sponsorkredsen,
og Philips DAP har derfor
fået æren at promovere en
anderledes og lækker sha-
ver - Cool Skin.

Cool Skin kombinerer
almindelig maskinbarbering
med vådbarbering, idet den
er vandtæt og samtidig til-
fører huden fugtighedslo-
tion under barberingen -
en egenskab som denne
barbermaskine er ene om
at have.

I spillet "Cool Skin Ligaen" kan du vinde en ople-
velsesrejse til en værdi af ca. 25.000 kroner.
Udfyld spørgeskemaet. og du deltager automatisk
i trækningen om blandt andet en tur for to til
fodboldkampen Danmark - Holland.

Fodbold på Internettet
Philips Elapparat i Dan-
mark valgte at bruge krud-
tet på en fodboldturnering

på Internettet. Turneringen
går i sin enkelthed ud på at
man for en beskeden pris
kan deltage som holdleder

Spiller man med i »(001 Skin
Ligaen« kan man bi.a. vinde
en oplevelsesrejse til en værdi
af ca. 25.000 kroner.

I
'I

I
I
!

og sætte sit helt eget fod-
boldhold ud fra en række
enkle regler. Hvordan man
klarer sig i den virtuelle tur-
nering er direkte afhængigt
af, hvordan de enkelte spil-
lere man har på sit hold
klarer sig i virkelighedens
turnering. Adressen er:
http://www.coolskin.dk.

Målgruppen for shaveren
er i høj grad den samme
som bruger megen tid
foran fodbold-skærmen og
samtidig er aktiv på Inter-
nettet, så ideen var fra star-
ten klar. Samtidig giver bru-
gen af Internettet også ud-
adtil indtryk af at Philips er
med hvor det sker.

Gode præmier
Deltagere i spillet har mu-
lighed for at vinde oplevel-
sesrejser, billetter til fod-
boldkampe og-andre sjove
præmier der er i direkte re-
lation til Cool Skin og fod-
bold. Indtil videre har spil-
let været en stor succes for
såvel deltagere som Philips
Elapparat som sponsor.

Henrik P. Skouby

Det skrev vi for

60 år siden 10 år siden
Portaphorren er et komplet,
transportabelt Forstærker-
anlæg. Det bestaar af en
Højttaler-Mikrofon-Kombi-
nation og en Batteriforstær-
ker, der kan bæres som Kuf-
fert eller Rygsæk. Højttaler-
mikrofonen vejer kun 1,9
kilo, mens Forstærkeren i
Kuffert og med Batterier ve-
jer 6,8 kg. Det samlede
Anlæg vejer saaledes i alt 8,7
kilo, en meget ringe vægt,
naar man tager i Betragtning,
at Forstærkeren giver 3
Watt Output med 5% Klir-
faktor.

50 år siden
Følgende telefonsamtale blev
efter sigende ved en fejl fra
telefondamens side aflyttet i
New York
- Are you there?
- Yes, who are you, please?
-Watt
- What's your name
- Watt 's my name
- Yes, what's your name?
- My name is John Watt
-John what?
- Yes
-1'11 call on you this afternoon.
-All right. Are you Jones?
- No, l'rn Knott
- Will you tell me your name
then?

-Will Knott
-Why not?
- My name is Knott
-Not what?
- Not Watt, Knott
-What.

Katastrofehjælp til den tredje
verden ser ud til at blive en
ny dansk eksportindustri.

Kontakt med en række
afrikanske lande har vist, at
der er et stort behov for
mobile hospitaler, der kun
koster en tiendedel af det
som traditionelle byggerier
koster.

Philips Medico Systemer
har sammen med andre dan-
ske selskaber været med i
forberedelserne til denne
aktivitet, der gennemføres i
et selskab »Medana«, som
er under stiftelse. Philips'
rolle vil blive at levere rønt-
genudstyr og andet hospi-
talsudstyr.

Redigeret af Lena Tolstrup

5 år siden
Philishave kan fejre et for-
nemt jubilæum er i foråret
1995, da Philishave nr.
300.000.000 for nylig er ble-
vet produceret i Drachten i
Holland. Der er sket meget,
siden den første Philishave så
dagens lys i marts 1939. Der
er blevet introduceret over
130 varianter, varierende fra
den første et-skærs barber-
maskine til de nuværende
elektroniske og højteknolo-
giske to- og treskærs barber-
maskiner.


