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Så kom dagen endelig. Det
er selvfølgelig PAP' s årlige juletræsfest der her er tale om.
I år var der valgt nye lokaler
til festen, som betød, at hele
festen kunne foregå i et stort
selskabslokale. Det var kun
en positiv forbedring af arrangementet.
Juletid er jo tiden for traditioner og sådanne hører
også PAP' s arrangement til.
Så traditionen tro startede
det hele med klovnerne Charlie og Binalto fra Cirkus 3.
De optrådte bl.a. med deres
sædvanlige ballon-vand-plaske-show og sluttede det hele
af med lagkagekastning. Alt
sammen til stor jubel for alle
børnene.
Selvom klovnerne er sjove
er der nu ikke noget som en

rigtig julemand! Og han kom
selvfølgelig også, selvom vi
måtte gøre os store anstrengelser for at han kunne høre
at vi kaldte på ham. Julemanden havde igen i år taget sin
søn Julius med sig og sammen
sang vi alle de kendte julesange, imens vi dansede om
det meget store og flot pyntede juletræ. Julemanden
delte til sidst gaver ud til alle
de artige børn. Og hvis jeg
ikke tager fejl, havde alle børnene været artige, for jeg så
i hvert fald ikke nogen som
ikke fik en gave!
Til slut vil jeg gerne takke
PAP for et flot arrangement.
I gjorde jeres for at vække
julestemningen frem i os alle!

Susie Christophersen

Her er det rødvinen, der drikkes under en pause.

Under madlavningen var der sat brød, pølse, ost og vin frem,
så lidt af sulten kunne stilles.

En
kulinarisk aften

Grøntsagerne snittes, hakkes og skæres.
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Efter at have knoklet hele
sommeren med implementeringen af SAP 3 i Philips
Medico, syntes ledelsen, at
det skulle fejres med en kulinarisk aften den 19. oktober.
Indbydelserne blev sendt
ud, men det hele var temmelig hemmeligt - vi vidste
kun, at vi ikke skulle have
konditøj eller løbesko på, og
at arrangementet
startede
fra Philips kl. 16.30 og ville
slutte ved 24-tiden.
Dagen oprandt, og vi blev
kørt ud til Nørrebrogade
til
Meyers Madhus. Dejligt at vi
nu skulle sætte os til en veldækket bord og nyde den
gode mad, som Claus Meyer
er kendt for.
Stor var vores forbavselse,
da vi kom ind i et kæmpe
køkken med gryder, pander,
komfurer og meget andet.
Vi var havnet i Meyers Koge
Skole og fik at vide af Lars
Sonne-Hansen (som er kokkelærer på skolen), at vi
skulle have dejlig mad, men
at vi sandelig skulle lave den
selv!!
Vi blev opdelt i tre hold
(forret, hovedret og dessert), og Lars gennemgik opskrifterne og gav gode råd
om alle ingredienserne. Så
fik vi udleveret kokkeforklæder, og så var det bare
om at gå i gang.

Det hele blev lavet fra
bunden. Og der var en vældig iver blandt deltagerne for
at lave den bedste mad. Da
halvdelen af tiden var gået,
blev der byttet om på holdene, så alle fik prøvet at
lave de forskellige retter.
Klokken 21 var maden
færdig, og vi kunne sætte os
til bordet og nyde vores
egen mad, som bestod af:

*

Carpaccio af tun med
salat og wasabicrerne

*

Salat af artiskok og
fennikel med parmesan

*- Selleri-fennikelsuppe
med røgede muslinger

*

Gråand med blommesky, bagte løg og rosmarinstegte kartofler

*

Lammefilet med smørstegte artiskokker/kantareller, tomatsauce og
stegt polenta

*

Chokoladekage

"pur

Caraibe"

*

Æbler bagt med hedvin

Hertil blev serveret diverse
vine. Det var en helt igennem vellykket aften, og at vi
kunne fremtrylle en så god
middag ved fælles hjælp tyder på, at det også vil lykkes
med SAP 3 ved godt samarbejde.

Der er fuld gang i både piger, potter og pander.

Lena To/strup

Lys i Diamanten
gæster udefra. Ud over
Philips Lys' kernekunder var
der repræsentanter
fra bl.a.
rådgivende ingeniørfirmaer
og elværker, arkitekter og
byplanlæggere samt folk fra
de kommunale forvaltninger
rundt om i landet - og hele
selskabet fyldte da også tre
saloner ved frokosten på
Færgen Sjælland. En god og
indholdsrig dag - både for
Philips og vores kunder.

Fagfolk inspirerede
hinanden på Lys'
Forum-dag

i efteråret

"Den sorte Diamant" - Det
kongelige Biblioteks flotte
nye bygning ved Københavns
havnefront - var den 27.
september rammen om
Philips Lys' Forum-dag. Arrangementet ftoldes hvert
efterår og er med til at cementere Philips' ry som landets førende virksomhed for
udendørs belysning, fortæller Arne Thorsted, LiDAC.
BY & LYS er temadagens
navn. Hovedemnerne
er vej-,
plads- og bygningsbelysning eller sagt på en anden måde:

jonnik Bo Rasmussen

Byforskønne/se med lys.
Philips Lys lægger vægt på, at
det er en temadag: Det faglige er i højsædet, mens der
er meget lidt direkte markedsføring. Og kunderne er
glade for denne fordeling,
fordi de derved får inspiration gennem indlæg fra kompetente fagfolk inden for design, arkitektur og belysning.
Ny parklygte skal
produceres i Brøndby
De to unge designere Steen
Dueholm Sehested og Søren
Momsen præsenterede
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under overskriften "Nyt fra
værktøjskassen" deres nye
pullertlygte, som nu er under
udvikling og senere vil blive
produceret af Philips'
Armaturmontering.
Philips Lys har støttet designerne i udviklingsarbejdet,
og lygten har for nylig vundet
en EU-konkurrence om udendørs armaturer for kompaktlysstofrør. Med navnet
"Light Shell" er den elegante
lygte udført i støbt aluminium og bygget over en af
naturens egne former, den
logaritmiske spiral.
Et andet spændende indlæg havde overskriften "Byrum i udlandet - Iscenesatte
og ikke iscenesatte anlæg".
Arkitekt Bjarne Schlager fortalte levende om, hvordan
man belyser storbyer rundt
om i verden, og havde eksempler med fra bl.a. New
York, Tokyo og Paris. Danmark var her repræsenteret
med Tivoli som et godt
eksempel på et iscenesat
anlæg.
Naturligvis måtte de forsamlede også høre om den
bygning, de sad i. Dette stod
Kim Holst Jensen for, idet
han op til frokost fortalte om
bygningen og dens belysning.
Han er en af arkitekterne
bag bygningen og medindehaver af arkitektfirmaet
Schmidt, Hammer & Lassen.

Designeren Steen Dueholm
Sehested fremviser her hans
og Søren Momsens "Light
Shell". Det dekorative og
eksklusive armatur egner sig
perfekt til (eks. parkbelysning.

Arkitekt M.A.A. Bjarne
Schkiger viste eksempler på,
hvordan verdens storbyer er
belyst. Han er en af de drivende kræfter bog Foreningen for Hovedstadens Forskønnelse.

Gæsterne havde gode
forhold i Dronningesolen
i "Den sorte Diamant", som
udgjorde en smuk ramme om
dogen.

Rekordstor tilslutning
fra hele landet
Tilslutningen til Forum-dagen
var større end nogensinde,
idet der var omkring 160
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Lederkonferencen i november
Geldar, Halportia og Rostotto er alle lande, som
man ofte omtaler i Nyhederne. Nå, du har ikke hørt
om dem før? Det havde vi
hellere ikke før vi deltog i
virksomhedsspillet PromisesPromises. Baggrunden var

Philips Danmark's lederkonference, som fandt sted den
16. og 17. november. Her
havde Philips entreret med
en ekstern konsulentvirksomhed, Cultivator, der
havde i opdrag at inspirere
ledergruppen til at udvikle

og identificere en fælles kultur for Philips Danmark.
Et af de redskaber Cultivator anvendte var det førnævnte spil, Promises-Promises, hvor man i to-mandsgrupper repræsenterede
hvert sit land. Alle lande
havde individuelle mål, men
skulle derudover mødes i et
samarbejde om at etablere
de forenede nationer. Over
de fem år (læs 1 1/2 time),
som spillet varede, blev der
vist rig opfindsomhed fra
landene i at opnå netop deres fastsatte mål - enkelte
lande gik så langt som at
stjæle fra andre for at opnå
deres egne mål.
Bagefter blev spillet evalueret for at drage paralleler
til hverdagen i Philips. Med
dette som afsæt blev grup-

pen herefter inspireret ved
Cultivator, som ved eksemplets magt demonstrerede
vigtigheden af at have fælles
kultur og værdier.
Afslutningen på konferencen bød på et kendt ansigt.
Mette Bloch, som er verdensmester i single sculler,
havde de to sidste timer fredag eftermiddag til sin rådighed. I et meget inspirerende
og humoristisk foredrag fortalte hun om sin hverdag
som eliteroer og om hvordan hun mentalt arbejder
med sin psyke for at opnå
sine personlige mål.
Med Mette Bloch's ord
om »at man kan hvad man
vil« i baghovedet, blev der
nedsat en mindre gruppe
blandt deltagere, som skal
arbejde videre med tanker
og ideer, til hvorledes man
skaber synergi i Philips Danmark ved at have fælles kultur.

Mette Bloch viser Willy Goldby,
Niels Ravn og Henrik Handschuh
hvordan rigtige vindere fejrer
deres triumf

Henrik Handschuh

MILJØ-DAG
i-

PBE Assessor træning
PBE - Philips Business Exellence - indgår i BEST konceptet og er en metode til at
lede en forretning med. Ud
fra ni kriterier og 32 overordnede spørgsmål til organisationens formåen bliver

status fastlagt og fremadrettede nødvendige aktiviteter
specificeret.
15. og 16. september
2000 var 28 medarbejdere
fra Philips i Danmark, Norge
og Sverige fordelt på alle

~,

..'

Philips

divisioner på PBE ledertræning på Kollekolle. Før træningen var der lagt over 20
timers arbejde i at vurdere
en case - både med pointgivning, stærke sider og områder til forbering.
Det var to dage, hvor Philips lederstil, forretningsresultater og kundepleje blev
vendt ud fra den givne case,
både med humor og med
hård realisme.
Deltagerne på kurset fik
selv lejlighed til at argumentere for, hvad vi tror der er
godt for kunder - og hvad
kunderne i virkeligheden ønsker. Kurset fik en positiv
modtagelse og næste kursus
der afholdes 15.-16. januar
er allerede fyldt op.

Er der nogen der er
interesserede
i at være
med til at arrangere en
miljødag
i Philips i 2001,
så henvend
jer til Anne-lise.
Miljødagen
kan både være
rettet mod kunder,
leverandører
og
os selv som
aktive interne kunder.
Har du ideer eller gode
emner så kom frem!
Anne-lise

Dyhl

Anne-Lise Dyhl

VI HAR PROatEMEf< MED,

AT L'i5ET 6Ji'R UD, EFTER
AT DeT NU BLIVER Sl'fRET
AF BEVÆGEL5E5DeTEKTOReR ...

\

EMDMU 5T MILt5KRIDr

5~ JEG !-IAR HY~ET EN
MAND TIL AT 6" RONDI os
FIABRE MED ARMENE, 5~
L'I56T IKKE SWI(KER.

\
ANSÆTTELSEN AFI'i'iE
MeDARBEJDERE.
l-IAH ER NOK lKJ(E HELT
5PiLDT... Mf'{ ~ oSSE ~
KO' BRUG.ES ::;oM
~
VENlILATOR
f
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Tusind tak for gaver og
hilsener ved min
afskedsreception
og for et godt og
behageligt samarbejde
gennem de mange år.
Bedste ønsker
for fremtiden for jer alle i
Philips Danmark A/S.

"

Med venlig hilsen
K.W. Nielsen
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Ny Bright Light Energy
Lampe mod
vintertræthed

eller

vinterdepression

Føler du dig træt?
Har du mindre energi?
Er du trist og modløs?
Sover du meget?
Det er typiske tegn på, at
du mangler lys.'Og efter en
trist og lysfattig sommer vil
60% af danskerne have
symptomer
på lysmangel,
for der er påvist en klar

sammenhæng
mellem vintertræthed
og manglende
lys.
Philips Bright Light
Energy kan stå på skrivebordet og giver et klart og
flimmerfrit lys. Den er CEgodkendt som medicinsk
udstyr og opfylder de
strengeste sikkerhedskrav.
Frontpladen fungerer som
UV-filter.
Bright Light lampen har
vippefunktion,
måler kun
18x33x57 cm så den optager ikke meget bordplads. Den vejer 3 kg og
kan let flyttes rundt.

Philips Bright Light
Energy giver dig på et par
timer den daglige Iysmængde, som du behøver
for at få energi og livslyst
tilbage både hjemme og på
arbejde. Vi skal alle dagligt
have ca. 2.500 lux i to timer, fordi lys påvirker vores biologiske ur, som igen
regulerer hormonproduktionen, der øger vores aktivitetsniveau.
Den vejledende udsalgspris for Philips Bright Light
Energy HF 3304 er
1.799 kr.

Henrik P. Skouby

Philips Elapparat
- en lille organisation med store omvæltninger
De fleste i Philips-huset
er nok bekendt med, at
vi i sommer sagde farvel
til vores tidligere
direktør Liv-Elin Mietle.
Hendes efterfølger er
endnu ikke fundet, men
ansvarlige for organisationen er indtil videre
salgschef Carsten Ne-

derup og controller Niels
Pelle.
Pr. 1. oktober vendte
produktchef
Pia Frausing
tilbage fra barsel og Marie
Jespersen - som havde
vikarieret for Pia i det
forgangne år - sagde farvel.
Der gik kun et par dage,
inden Pia måtte meddele,

at hun igen var gravid og
skulle på barsel til februar.
Vi skyndte os derfor at få
fat på Marie igen, og hun
begyndte hos os den 1. november.
Maj-Britt Lund fra salgskontoret har siden årsskiftet været på barsel men
vender tilbage til afdelingen

pr. 1. januar 2001 - så
bliver det Karina Cronfelts tur til at sige farvel;
men ... Karina bliver i
huset. Hun er nemlig
blevet ansat i Philips Lys
med start fra den 1. januar 2001.

Henrik P. Skouby

25 års
jubilæum
Den 3. november 2000
kunne Gert Poulsen fejre sit
25 års jubilæum hos Philips.
Dagen blev markeret ved en
reception for kollegerne
i »Amsterdam«.
Senere på dagen var der
reception for kunder
i Restaurant Byparken
i Glostrup.
Her ses den glade jubilar
med fru Lone og de to
børnebørn Nanna og Jonas.
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Hvad laver de, »s hvem er de:
\

I
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Erling Olsen

Inge Pedersen

CE's Order Desk
Hvis man ringer til
Philips og spørger efter
Consumer

Electronics,

bliver man stillet
videre til en af de
fire medarbejdere
i Order Desk

Afdelingen fungerer således
som CE's ansigt udadtil i telefonen og ledes - siden en
mindre reorganisering 1. juli
- af Erling Olsen.
Uanset afdelingens officielle navn tager medarbej-

derne sig af meget andet
end at modtage ordrer.
- Vi modtager omkring 3000

telefonopkald pr. måned, først
og fremmest fra forhandlere
som vil forespørge på produ~ter, bestille varer eller rykke for
levering, siger Erling Olsen;
- Men også private kommer igennem, nogen gange
med spørgsmål som »Hvordan får jeg uret oppe i hjørnet
af TV-skærmen til at gå væk?«.
Og hvis vi umiddelbart kan
hjælpe dem, gør vi det selvfølgelig, ellers må vi henvise til
P3C - Philips Consumer Care
Center - i Kingston i England,
hvor de har et Call Center for
henvendelser fra forbrugere.

Ulrik Lønborg

Troværdigheden
er vigtig

Gennem de opgaver vi løser
udgør vi hele den administrative del af ordrebehandlingen
i CE: Vi registrerer alle varerne
i SAP RI3 systemet, fra ordreblanket til modtagelse hos
kunden. Vi har et omfattende
system som også rummer
(eks. individuelle rabataftaler,
og også derfor er det vigtigt at
få tastet oplysningerne ind
med akkuratesse.
Kunden kan altid selv
huske, hvad der blev aftalt, så
vores troværdighed er meget
væsentlig - at kunden oplever
at få den rigtige vare på det
aftalte tidspunkt og til den
aftalte pris, forsætter Erling
og tilføjer, at de fra Nytår vil
få som nyt mål at få fat i også
de radioforhandlere
som eIlers ikke får regelmæssigt besøg af CE's salgskonsulenter.
Dermed vil afdelingen også
blive en udfarende kraft og
medvirke yderligere til, at
Philips-kunderne får den opmærksomhed, de fortjener.
Varerne kommer
fra Sverige
Når en kunde har afgivet en
ordre indtaster Order Desk
den i SAP systemet, hvor
den kommer frem i CE's
support office i Stockholm.
Herefter frigiver systemetstadig i Sverige - en følgeseddel til firmaet »Fraktarne«
som driver et lagerhotel i
Norrki::iping. Her plukkes og
pakkes varerne, som så køres direkte ud til kunden,
hvorefter systemet får besked om at er varen leveret.
Stort set
alle opkald besvares
Order Desk har for tiden to
kvalitetsmål omkring tilgæn-
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Lars Nielsen

geligheden: For det første
skal mindst 95% af alle opkald besvares, og for det
andet må der højst være 30
sekunders ventetid. De to
faktorer hænger sammen på
den måde, at kunderne opgive.r, hvis de skal vente for
længe - analyser har vist, at
altover 20 sekunders ventetid bliver betragtet som en
irritation.
Og afdelingen ligger da
også et godt stykkepå den
rigtige side af målene - i november blev således 97% af
opkaldene besvaret og den
gennemsnitlige ventetid var
på 23 sekunder.
Nye og gamle i forening
Blandt de fire medarbejdere
er to »gamle« på omkring
50 år, Inge Pedersen og Erling Olsen. Inge har været 26
år i Philips og har en fortid
bl.a. på fabrikken i Jenagade
og i det tidligere Philips Service, mens Erling har været
Philips-mand i 16 år, først
som indkøber i Philips Service; Tidligere var han indkøber i et hydraulikfirma.
Dertil kommer to nye,
unge medarbejdere
Ulrik
Lønborg og Lars Nielsen.
De startede henholdsvis 1.
januar og 1. oktober i år og
kommer begge fra radiobranchen, som de derfor
kender indefra. Til gengæld
har Inge og Erling stor viden
om, hvordan Philips-organisationen fungerer. Sammen
med Ulriks og Lars' friske
syn på tingene giver det tilsammen et godt team, hvor
inspiration og erfaring får lov
at supplere hinanden.

Jannik Bo Rasmussen

-

., .

Fra Falster til D-ubai
lan Lauritzen, direktør
for Philips Medico,

mundheld: Man ved hvad
man har, men man ved ikke
hvad man får...

overtager toppost på
den arabiske halvø

Mens vi andre er ved at
komme os over Nytårsaften
drager lan Lauritzen sydpå.
Han flytter til Dubai for at
overtage jobbet som General Manager for Philips Medical Systems (PMS) i golfregionen - foreløbig for en
periode på tre år. The Gulf
Region omfatter syv arabiske
lande, nemlig De Forenede
Arabiske Emirater, Yemen,
Oman, Qatar, Bahrain,
Kuwait og Iran.
Det siger noget om mulighederne i Philips, hvor
Danmark i de senere år har
været leveringsdygtig i medarbejdere, der havde lyst til
at prøve noget helt nyt og
fortsætte karrieren i udlandet for en kortere eller længere tid. Der er altid mange
grunde til at blive herhjemme: Timingen er aldrig perfekt, og med et meget dansk

Farvel for denne gang
efter 16 år
For lan vejede den spændende udfordring trods alt
tungest, og efter at have været i Philips Danmark siden
1984 er det slut for denne
gang. Når han blev valgt til
den nye stilling var det bl.a.
fordi PMS kendte hans lederprofil, der ligger langt fra den
traditionelle autoritære leder
og som passer ind i den lokale organisation. Vi har
spurgt lan hvad det er for et
job han ankommer til:

- Det svarer i grove træk til
det job jeg har haft i Medico,
men for et større geografisk
område. jeg bliver overordnet
ansvarlig for PMS' aktiviteter i
regionen, altså både f.eks.
marketing, salg og service.
- Glæder du dig til det?

- Helt bestemt. jeg er glad
for at have taget beslutningen
om at prøve noget helt andet,
og at det kan lade sig gøre
inden for rammerne af Philips.
Både kulturen og klimaet er jo

helt anderledes, og jeg er sikker på, at det bliver en spændende udfordring.
- Er der noget du gruer
for, godt kunne undvære,
ved det nye job?
- Det er ikke lykkedes mig
at finde noget endnu, men jeg

er forberedt på, at der da nok
skal vise sig noget. Men jeg er
da spændt på, hvordan de
ledelsesmetoder og -værktøjer
jeg kender herhjemme fra vil
fungere i en fremmed kultur
som den arabiske.

riode med flere omstillingsprocesser som ikke altid har været
lige lette. Vi har skullet øge
effektiviteten og samtidig
sJyrke både kunde- og medarbejdertilfredsheden, hvad
der har været en til tider stor
udfordring. Og selvom udviklingen jo aldrig standser, er vi
for tiden inde i en stabil periode, hvor jeg synes jeg kan
tage afSted med god samvittighed, slutter lan Lauritzen.
jannik Bo Rasmussen

- Hvad tror du at du vil
savne?

- I forhold til Philips Medico
har jeg lidt en følelse af, bare
at stikke af fra familien som
jeg har været med til at bygge
op. Og på Falster, hvor jeg
kommer fra, har jeg et stort
netværk som jeg må undvære i
de næste par år - men jeg kan
jo så se frem til at genoptage
kontakten når jeg kommer
tilbage ...
- Til slut: Er du tilfreds
med hvad du har fået udrettet i Medico?

- Alt i alt ja. Når jeg ser
tilbage på de seks år jeg har
været i Medico, ser jeg en pe-

Kantinen og receptionen besøgte
Philips Medico
Den 12. og 13. oktober
havde Medico inviteret
kantinepersonale

og

personale fra receptionen på besøg
Baggrunden var, at flere
medarbejdere fra de to servicefunktioner havde udtrykt
ønske om at kunne knytte
arbejdsopgaver og »hvor sidder de egentlig henne« til de
ansigter som de dagligt ser i
kantinen eller på vej gennem
receptionen.
Både receptionen og kantinen er vigtige sarnarbejdspartnere for os i hverdagen.
Hos Medico sætter vi deres
indsats meget højt, og kantinen har i forbindelse med
arrangementer
i huset udvist
stor fleksibilitet og tålmodighed. Hvor ellers kan man få

25 frisksmurte sandwiches
leveret på få timer, når der i
forvejen er rygende travlt i
køkkenet??
Besøget startede med en
kort introduktion til Medico.
Her fortalte lan Lauritzen lidt
om hvad vi egentlig laver,
hvordan vores organisation
er opbygget, om vores kunder og lidt om hvem vores
gæster kan være. Kantine og
reception fik også at vide,
hvad det er vi sælger og servicerer - meget af det er udstyr vi kommer ud for, hvis vi
kommer på skadestuen eller
står foran en operation. Især
kom lan ind på kardiologisk
udstyr som bruges til forskellige undersøgelser, og som
ofte kan erstatte komplicerede indgreb i f.eks. hjerteregionen.
Alle har haft et godt udbytte af dagen, kantinen har
(har vi hørt) fået en bedre

forståelse for vores behov
og har fået en ide om, hvad
det egentlig er for nogle
mennesker vi har på besøg,

lige som der har været en
meget positiv tilbagemelding
fra receptionen.

Christian jørgensen
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Flot debut for Philips Bowling
Lørdag den 2. september
gjorde Philips Bowlini
afdeling sin debut
i KFIU's holdturnering

"PHILIPS 2" holdet lagde
hårdt ud og vandt 1 O - O
mod CO-RO FOOD (et firma i Frederikssund der laver
juice) så det må vi jo sige var
en flot debut. De i alt 12 serier blev spillet på Bowl'n'
Funs baner ved Sjællandsbroen. Den efterfølgende lørdag
var det så det andet turneringsholds tur "PHILIPS 1".
Der var kamp til stregen i
Bryggens Bowling Center
mod IBM, men vi endte med
at vinde 6-4, så det er vi jo
temmelig stolte af.

Onsdagen ...
.. .imellem de to turneringer
holdt bowling-afdelingen en
hyggelig introduktionsaften
med instruktør på. Her fik
nogle af vores kolleger snuset lidt til bowlingen. Nogle
hyggede sig så meget ved
sporten, at de meldte sig ind
i afdelingen. Efter en hed aften med to timers bowling
fik deltagerne dagens ret,
nemlig ribbenssteg i Bowl'n'
Funs restaurant.

Nye T-shirts
Som det kan ses på billederne, har afdelingen investeret i bowling-T-shirts til
hele afdelingen, så vi repræsenterer firmaet flot både til
træning og til turnering. Vi er
p.t. 22 medlemmer både fra
Philips og Origin. Heraf er vi
otte, der indtil videre har
licens til at deltage i holdturneringen i KFIU.

Kampe med
tømmermænd
Indtil videre har begge Philips
hold faktisk vundet alle deres
kampe. Selv dagen efter andespillet i PAP var begge
hold ude og spille turnering.
Vi havde alle mere eller
mindre tømmermænd, men
det blev kampene ikke
mindre spændende af. De
enkelte serier blev vundet
kneben~dervarenddaen
hvor serien blev uafgjort
under stor jubel. Men begge
hold vandt til sidst med hhv.
10-0 mod Alm. Brand og 9-1
mod Den Danske Bank.

Juleafslutning
Her i december måned
holder vi juleafslutning med
vores bedre halvdele på
Bowl n 'Funs baner. Efter
spillet går vi tilbage til Philipshuset, hvor kantine-Thornas
vil lave noget lækkert mad til
os alle sammen.

Er du er interesseret ...
. .. i at høre noget mere om
afdelingener-du velkommen
til at kontakte undertegnede
og få en evt. prøvetime. Vi
spiller hver onsdag mellem
kl. 17.00 og 18.00.

Rikke Skov Grel/, Lokal 3409
P.S.På KFIU's hjemmeside
kan du se resultater af
Bowlingturneringen på
www.kfiu.dk/bowling/
bowling.html
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Frederikskaj Open 2000
Lørdag den 18. november
samledes en masse
badmintonspillere
i badmintonhallen
Grunden

BC37.

var, at

Frederikskaj

Open

2000

skulle løbe af stablen

,'o

"

Denne badmiritonturnering
er en gammel Philips tradition, men da Philips badmintonafdeling jo desværre ikke
er, hvad den har været, slog
vi os sammen med Nokia.
Da vi så flyttede til Frederikskaj, udvidede vi turneringen - OG DET BLEV EN
SUCCES!
Der var deltagere fra alle
fire firmaer - Nokia, Sonofon, Philips og Daimler
Chrysler. Der var over 100
tilmeldte spillere, og det gav
lige pludselig turneringsledeisen »problemer«. Vi
havde lejet BC37 med fem
baner til turne-ringen, men
da der skulle spilles ca. 113
kampe
ca. 1/2 times
varighed pr. kamp (ca. 56,6
timer) kan I selv regne ud, at
dette ikke kunne lade sig
gøre i en hal. Derfor blev
kampene i herresingle B og
C-rækkerne spillet i to andre
haller og Nokia havde sørget
for kørsel med shuttle-busser mellem hallerne.

a

Hård styring
KI. 12.00 blev Frederikskaj
Open 2000 officielt åbnet,
og så gik vi i gang med alle
mixkampene, så både herrer
og damer kunne gøres ledige
til double og singlekampene.
Der var absolut ikke tid til at
hvile på laurbærrene efter en
vundet kamp. Anders Mørck
fra BC37, som styrede afviklingen af kampene med hård
hånd, sørgede for, at ingen
baner stod ledige i ret mange
minutter.

bord i begynderrækken.
De
vandt damedouble. damesingle og herredouble.
Medaljer til Philips
Kurt Christensen, Lys, blev
nr. tre i herresingle B-rækken. Rasmus Skov, Lys, deltog også i herresingle B-rækken, men nåede ikke så
langt. Rasmus og Kurt spillede også herredouble i
B-rækken, men der mødte
de desværre de kommende
vindere af rækken i første
kamp, så det blev kun til den
ene.
»Mig selv sagde hunden«
blev nr. tre i mixdouble
B-rækken sammen med Preben Runchel fra Nokia og jeg
nåede ikke så langt i damedouble, hvor jeg spillede
sammen med Marianne fra
Daimler Chrysler.
Johnny Dahl Nielsen,

Lighting Nordic, deltog i alle
tre rækker i A-rækken, men
nåede desværre ikke frem til
nogle medaljer.
Så fem ud af syv kom
hjem med medaljer - det var
da ikke så dårligt. Den sidste
kamp, som var finalen i herredouble B-rækken, var færdigspillet kl. ca. 20.30, og så
var der spisning kl. 21.00,
hvor vi også var over 100
deltagere. Alt i alt en rigtig
god dag - og selvom 'Ii var
så mange deltagere, blev det
hele afviklet uden de store
problemer.
Så hvis du spiller badminton i din fritid, så tilmeld dig
til næste år. Det er sjovt!
Og lige til sidst - Philips har
jo en badmintonafdeling - og
jeg er formand, så ring til
mig, hvis du vil vide mere.

Sportshilsen Ulla ~aursen

Og der blev spillet badminton! Både de meget øvede
og nybegynderne, som nogle
gange skulle have hjælp af en
mere øvet spiller for at tælle
point og forklare reglerne.
Philips deltog med syv spillere. Deraf var de fire »ægte«
Philips medarbejdere og tre
gæster. Jeg modtog desværre
afbud fra Tine Jensen, Tele,
da hun var blevet syg. De tre
gæster gjorde næsten rent

De aktive i PVK

Veteranerne i PVK var på efterårstur til Ravelinen i september.
Først var de mere mobile på en rundtur i Christiania, hvor de
fik et godt indtryk af hvordan »fristaden« har udviklet sig siden
starten i 70-erne. Meget ligner efterhånden samfundet udenfor, f.eks. styringen af de fælles installationer og den stærke
begrænsning af, hvor mange man vil have ind og bo fast.
Selvjustitsen ser ud til at virke - men med kun 600 voksne
beboere bor man heller ikke tættere end i et villakvarter.
Et indtryk var også tolerancen overfor tilflyttede grønlændere, der har et fristed derude. Et andet indtryk var de mudrede stier. De kræver godt fodtøj!
Fra Christiania gik vi over volden til Ravelinen, hvor alle
samledes til en lækker buffet. Udendørs i september - så vi
beholdt overtøjet på. Der var dog overdækket og afskærmet,
så vi kunne hygge os trods blæst og byger.
Midt i november mødtes PVK igen på Amager, i kulturcentret
på 0resundsvej, til det årlige bankospil. I år havde vi modtaget
så mange gaver fra Philips, både egne produkter, T-shirts og
reklamegaver, at samtlige præmier og side-gevinster i alle spil
var dækket ind. PVK vil gerne sige tak for denne støtte.
Næste gang veteranerne mødes, bliver ved generalforsamlingen 20. februar 2001 i Philips-huset. Bestyrelsen håber rigtig
mange medlemmer vil møde op.
Swenn Poulsen
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Vinsmagning i PAP
PAP havde besluttet at
gentage succesen og indkaldte til vinsmagning igen,
hvilket jeg fandt yderst fornuftigt, da min kone og jeg
ikke kunne være med sidste
gang. Vinsmagningen fandt
sted fredag den 6. oktober,
hvor ca. 50 personer havde
fundet tid til at nyde et lille
glas eller to.
Vinhandler Per Lorentsen
fra Ebeltoft havde sammensat et program på otte
forskellige vine - en hvidvin
og syv rødvine - alle fra
oversøiske lande fordelt
med tre fra Sydafrika, en fra
Californien, to fra Chile, og
to fra Australien.
Den første vin, vi smagte,
var en hvidvin fra Sydafrika,
lavet på druen Steen. En for
mig ukendt drue men
absolut en behagelig vin.
Til vinen fik vi brød.
Nummer to vin - den
første rødvin - var fra Cali-

10

fornien og lavet på druen
Zinfandel. Zinfandel er en
spændende drue, lidt anderledes i smagen end
mange af de druer, vi normalt smager. De første
røde kinder på deltagerne
begynde at vise sig, og Per
Lorentsen havde nu fået
talt sig varm. Vi var flere,
der havde tømt glasset,
inden Per L. nåede frem til
at sige skål.
\
Til vinen fik vi brød.
Vin nummer tre var igen
en vin fra Sydafrika fra
samme vinsted som vin nr.
et, nemlig Vlottenburg
denne gang på druen Pinotage. En stram, meget urolig vin, der ville have godt
af at ligge i nogle år. Kathe
Sørensens mening var ikke
til at tage fejl af, hun hældte
den ud. Jeg havde igen
tømt mit glas, inden Per L.
fik sagt skål.
Til vinen fik vi brød.

Vin nr. fire, også en Sydafrikaner fra samme slot,
denne gang en Merlot
drue. Merlot er en kendt
drue i Danmark, og vinen
var da også behagelig, pæn,
typisk og ikke mindst drikbar allerede efter 1-2 år.
lan Lauritzen havde nu
drukket mod til sig og
spurgte til de gardiner, vi
havde hørt så meget om.
Hvad det nu også var, vi så
i de gardiner? Per L. kastede sig nu ud i en lang fortælling om bl.a. gardiner, og
hvad der skulle til, for at
vinen kunne lave gardiner,
men hvad gardinerne fortalte, hørte vi ikke om. Alle
omkring mit bord havde
tømt deres glas, inden Per
nåede til skål.
Til vinen fik vi brød.
Den næste vin, vi
smagte, kom fra Santa Carolina Chile, og var lavet på
druen Cabernet Sauvignon.
Om vinen kan man sige velkendt, god, behagelig, kraftig, tør, frugtagtig smag, en
succesdrue der går sin
sejrsgang overalt i verden,
men også lidt kedelig.
De vine, vi havde smagt
indtil nu, lå lige omkring 50
kr. Alle i lokalet omkring
mig havde nu fået røde kinder, og snakken gik gevaldig
godt.
Til vinen fik vi brød.
Vin nr. seks var magen til
vin nr. fem. Samme land,
samme vinsted og samme
drue, men en Gran Reserva til 95 kr. Har ligget to
år på egetræsfade og to år
på flaske. En god vin men
skuffende til prisen. Per L.
var efterhånden svær at
høre gennem snakken af
alle de glade mennesker.
Til vinen fik vi brød.

Det gjorde vi også til den
næste vin, som var fra fra
Australien og lavet på
druen Shiraz - nok min
favorit denne aften.
Aftens sidste vin kom
også fra Australien, fra vinhuset Rosemount og lavet
på den velkendt drue
Cabernet Sauvignon.
Denne drue gør sig også i
Australien, en mørk, tør og
let vin uden de store overraskelser. En god vin til prisen på 87 kr.
Nu havde hyggen nået et
støjniveau, hvor al aktiv lytning var udelukket, så det
var godt, at vi nu var nået
til vejs ende.
Til vinen fik vi brød.
Efter alle de stykker
brød gik vi over til aftenens
andet punkt, nemlig en tre
retters menu fra kantinen.
Til forret fik vi hummerbisque, derefter indbagt
mørbrad og til sidst chokoladekage med frisk frugt.
Til maden fik vi nogle af
aftenens vine. Stemningen
havde vi med os da vi kom
ned i kantinen, så det var
ikke hygge, der manglede,
mens vi indtog middagen
og den efterfølgende kaffe.
Et rigtit godt arrangement med spændende vine,
en særdeles engageret vinkender og selvfølgelig som
altid, rigtig god mad fra vores kantine.
Lad dette blive et tilbagevendende arrangement!
Uanset om man har interesse for vin eller bare drikker det, så kan alle være
med. Denne aften er ikke
kun for vinsnobber.
Tak til alle for en hyggelig
aften.
r

Allan Pedersen

Bankospil
Fredag den 10. november på
selveste Mortensaften blev
det årlige bankospil afholdt i
Philips Inn, og som sædvanlig
var der mange deltagere
(ca. 80 var mødt op).
Formanden Lars B. Hansen undrede sig over, at ikke
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PAP

alle de arrangementer, som
PAP afholder, har så mange
deltagere, men at det måske
skyldes alle de flotte gaver.
Og det var i sandhed et
gaveorgie af rang - mange
gaver var sponsoreret af de
forskellige afdelinger. Der
blev spillet fem spil, men da
der var sidemands- og
sideside-mandsgevinster,
ja
faktisk hele bordet rundt, så
fik alle en større eller mindre
gave med hjem.
Efter bankospillet blev der
serveret den traditionelle
banko middag, som var flæskesteg og andesteg med diverse tilbehør. Vi var godt
nok klar over, at anden var
mør i år!!
Brandalarmen lød om eftermiddagen og alle (eller
næsten alle!!) måtte stå ude i
kulden, inden meldingen lød
på, at det var køkkenet, der
havde udløst alarmen.
Efter middagen blev der
danset til langt ud på natten
til musik arrangeret af
discjockey Jacob Rasmussen.
Vi siger endnu engang tak til
bestyrelsen for PAP for en
festlig aften.
Lena Tofstrup

11

Julekonkurrence
Ivan
Andersen
er 1. november
startet som
logistiksupporter
i Medico

Lars Bo
Nielsen
er 1. oktober
startet som
salgsassistent
i Consumer
Electronics

Peter
Valentin
Hansen
er 1. december
startet som
field
support
specialist
i EMT

Ann-Mari
Riis
er 1. november
startet som
data
controller
i Lighting
Nordic

Marie
Jespersen
er 1. november
startet som
produktchef
i Elapparat

Nicholas
Skov
er 25. se ptember
startet som
IT
konsulent
i Country
IT

Bo
Nielsen
er 1. november
startet som
salgschef
i Lys

Kristina
Theakston
er 1. oktaber
startet som
personalekonsulent
i Personaleafdelingen

Johnny
Dahl
Nielsen
er 21. september
startet som
assistant
control ler
i Lighting
Nordic

Indsæt de manglende ord i sangen.
Sæt ordene rigtigt sammen,
og du får titlen på en julesalme.
Dernæst skal du gætte
hvilken melodi, sangen her er skrevet på.

Vi er glade for vort domicil,
mange kører jo hertil i bil.
Kørte vist forbi, er helt til grin,
ser kun stjernen og en
delfin.
Vender om, og finder Frederikskaj,
bliver glad, er nu på rette vej.
Siger pænt »Cod morgen ..[« dernæst går
hen og henter sig en kaffetår.
Tår, tår, tår, tår, tår, tår
vi pr nemlig
kaffetår.
Glade sidder vi på vores plads,
rundt omkring os er der meget glas.
Solen blænder i vort nabohus,
ned ad nakken __ der træk og sus.
Op gardin med ruller bliver sat,
uh, nu bli'r her mørkt, som var det nat.
Lyset dæmpes, varmen skrues.ned,
og i morgen gives ny besked!!!
Ny, ny, ny, ny, ny, ny
stakkels Brian, han p ny besked.
Og kantinen,
er superflot
tæt ved vandet, og man spiser godt.
Der vi fælles julefrokost har,
alle samles, en sving-om vi ta'r.
Sidste år med sild og marcipan
endte festen i en vild orkan.
Hav og
næsten stod ieet,
huset holdt, så det er bare fedt!!
Fedt, fedt, fedt, fedt, fedt, fedt
huset holdt, skønt alting stod i eet!!!

Kuponen sendes til Philiskopets redaktion
inden den 8. januar 2001.
Førstepræmien er i år et komplet stereoanlæg
FWC83 Mini system
med 2 x 160W effekt,
3-CD skifter, tuner og 2-vejs højttalere.
Et rigtig lækkert og kompakt anlæg,
som går til den første rigtige kupon vi trækker ud
blandt alle de indsendte løsninger.
Herefter trækker vi lod blandt alle indsendte
kuponer om yderligere 10 gavekort a 300 kr. til
Philips-Butikken - fem til nuværende medarbejdere
og fem til pensionister.
Vinderne får besked direkte.
Desuden bringer vi vinderlisten i "Philips - her & nu!"

FWC83 Mini system
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