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NORSK PHILIPS 40 AR
Norsk Philips fejrede den 8. ja-
nuar sit 40 års jubilæum med en
fest i Oslo for 400 gæster og an-
satte. Philips i Danmark var repræ-
senteret ved direktør N. B. Som-
merfeldt, der holdt hovedtalen for
jubilaren på de andre skandinaviske
landes vegne, samt direktørerne
Max Poulsen og P. Selig. Den hol-
landske ambassadør i Norge, Da-
niel Marie de Smit, overrakte un-
der festbanketten generaldirektør
Rolf F. Riise, Norsk Philips, Oranje-
Nassau ordenen som påskønnelse
for hans indsats for det norsk-hol-
landske samarbejde.

Ved receptionen hos Norsk Philips
overrakte direktør N. B. Sommerfeldt
generaldirektør Rolf F. Riise en smuk
figur fra Den Kongelige Porcelains-
fabrik. I baggrunden skimtes fru Eva
Selig (tv) og fru Brita Sommerfeid!.

Fire af jubilæumsfestens deltagere - fra venstre: L. J. Srnit, daværende Regio-
nal Manager Europe II, ambassadør Daniel Marie de Smit, generaldirektør Rolf
F. Riise samt formanden for Norsk Philips bestyrelse, direktør Hans Cappelen.

DYGTIGE KONTORLÆRLINGE
Tre kontorlærlinge fra Philips opnåede
fine præmier til Handelsmedhjælper-
eksamen: Per Verner Larsen fik Køb-
mandsskolens ærespræmie og Ulla
Brest og· He l! Hansen fik skolens dyg-
tighedspræmie. Ved en sammenkomst
på Industrigården overrakte direktør
S. A. Windelin lærebrevene til (fra v.):
Per Verner Larsen, Lucienne Hartvig
Sørensen, Claus Christensen, Heli
Hansen og Jesper Poulsen. Ulla Brest
og Svend Fauerskov var ikke til stede,
da billedet blev taget.

NY SVEND UDLÆRT I REPAX: 4. ja-
nuar fik radiomekaniker Svend Bøgely
overrakt sit svendebrev af overingeniør
Verner Mørch, Repax.

Formand for lærlingeforeningen, Ole
Mørch (tv), og næstformanden, Peter
Speldt, lykønskede på kammeraternes
vegne og forærede den ny svend en
Philishave, mens Vagn Lindhardt (sid-
dende) så til.

Kunstforeningen
KØB OG UDSTILLINGER

I den forløbne sæson har kunstfor-
en ingen købt ialt fire oliemalerier.
På Kunstnernes Efterårsudstilling
på "Den Frie" har foreningen købt
to oliebilleder af heholdsvis Asta
Nielsen og Karl Anker Olsen. Des-
uden har man købt et billede af
Chr. Faarup fra dennes udstilling
hos Philips samt et billede af Jar-
ne Gissel. I de kommende måneder
vil foreningen arrangere udstillin-
ger af malerne P. Kofoed Larsen,
Axel P. Stobberup samt Gudmund
Olsen og Mogens Valeur.
Der er endnu mulighed for at kom-
me til at deltage i foreningens år-
lige lodtrækning. Medlemsskab ko-
ster to kroner pr. måned, og man
blivermedlem ved at henvende sig
enten til B. Kolbe, Philips Radio,
eller til frk. E. Faurholt, Philips A/S.
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TV I FRUE KIRKE
Philips løste problemet med
intern-TV
I Vor Frue Kirke har det længe
været et problem, at kordirigent og
organist savnede kontakt med hin-
anden. Dirigent .oq kor opholder sig

,nemlig på kirkens øverste etage un-
der kuplen, mens organisten sidder
på etagen nedenunder, og det har
natur+iqvis været 'vanskeliqt at ud-
føre musikværkerne med den for-
nødne præcision, når dirigent og
organist ikke kunne se hinanden.

Organisten, Mogens W6ldike, kan på
TV-skærmen, som er anbragt over org-
Iet, folge dirigentens bevægelser.

Man bad Philips klare problemet
ved hjælp af intern-TV, og det er
nu sket. Systemet består af to ka-
meraer og to modlagere, som trans-
mitterer dirigentens bevægelser til
organisten og omvendt.
Især under morgenandagten, hvor
koret er uden dirigent, har syste-
met fået stor betydning. I stedet
for dirigenten optager kameraet nu
keret, som organisten kan følge på
sin modtager, samtidig med at han
via sit eget kamera e,- i stand til at
dirigere koret.

Generalkonsul Koen Spaens lykønskes med de 60 af (fra venstre): direktørerne
P. Selig, Max Poulsen og N. B. Sommerfeldt.

FINSK PHILIPS-DIREKTØR 60 ÅR
Den administrerende direktør for
Philips i Finland, generalkonsul
Koen Spaens, fyldte den 28. januar
60 år. Generalkonsul Spaens har
siden 1932 været administrerende
direktør for finsk Philips,

På 60-årsdagen var direktørerne
N. B. Sommerfeldt, Max Poulsen og
P: Selig taget til Helsingfors for
sammen med kolleger og venner fra
de øvrige skandinaviske lande at
fejre fødselaren.

TO AR TIL AUSTRALIEN
Svend Blankholm fra regnskabsaf-
delingen har forladt Danmark for
at tiltræde en stilling hos Philips
i Sydney, hvor han skal arbejde de
næste to år.
- Har De selv søgt om at blive
sendt ud? spørger vi Svend Blank-
holm.
- Allerede da jeg kom til Philips
for 3'" år siden, forhorte jeg mig
om mulighederne for at blive sendt
ud, men da jeg dengang var be-
gyndt at læse til HD i regnskabs-
væsen, ville jeg gerne have over-
stået min eksamen først. Den fik
jeg i sommer, og da jobbet i Syd-
ney kem på tale, sagde jeg natur-
ligvis straks ja tak.
- Hvad skal De beskæftige Dem
med i Australien?
- Jeg skal også der arbejde i regn-
skabsafdelingen, men det er endnu
ikke bestemt, hvilke områder jeg
skal beskæftige mig med. Jeg hå-
der, det bliver noget med elektro-
niske regnemaskiner. De har net-
op bestilt en IBM 1440 hos Philips
i Sydney, og den er jeg meget in-
teresseret i at få lært at kende,
ikke mindst fordi vi herhjemme un-
dersøger mulighederne for at an-
vende samme mede I. Når jeg kom-

mer tilbage om to år, håber jeg at
komme til at arbejde med den.
- De har jo været et meget aktivt
medlem af Idrætsforeningen?
- Jeg er meget sportsinteresseret.
I Idrætsforeningen har jeg spillet
tennis, håndbold og' bordtennis,
samtidig med at jeg var medlem af
en basketball-klub. Derfor blev jeg
også meget glad, da jeg hørte, jeg
skulle til Australien. I Sydney har
man et dejligt klima, der giver
gode muligheder for at drive al
slags sport,

Svend Blankholm : - En dejlig foran-
dring fra studierne.



800 K-KEEPI NG,
COFFEE, AND EVA
Hello, everyone!
Before I say anything else at all,
I must tell you that - believe it or
not - the very first day after
Christrnas, what do you think I
found on my desk? A large box of
choeolates! From the editor - the
poor darling! I had spniled his
Christmas. Now that the holidays
are over, I have started work in
the book-keeping department. I just
knew it - it's no fun at all. I
don't think 1'11 ever learn it. lt's
amazing that a few lousy figures
ean be so dif!icult to put to-
gether - in the right way, that is!
But I 've found out something - the
debit aeeount is the one closest
to the window. The people who
have worked there for years didn't
even know that! l t's a good thing
they don't let me make any entries
in the books yet - they have so
many different aeeounts that I'd
be sure to get it all mixed up. One
thing I do know, however, I just
hate the adding machine, the keys
rub all the nail varnish of! my long
fingernails, and sornetirne s I everi
break one. .
I feel eonvineed that cof!ee and
book-keeping have a lot to do with
one another to judge by the
amount they let me make every
day. I should never make a good
book-keeper, beeause my stomach
would never stand so many cups
of strong eof!ee every day.
If I don't drown in eof! .. I mean
figures, I shall be back in the
next issuse. Cheerio! ~utU

WORDS adding machine sammentællings-
Desk skrivebord maskine
large stor keys taster
spoiled ødelagt rub . slide
ever nogensinde nail varnish neglelak
amazing forbavsende break knække
lousy forbistrede eonvineed overbevist
put together sælte sammen one another hinanden
that is (her:) altså to judge by at dømme efter "
found out opdaget amount mængde
dehit aecount debetkontc, make (her:) blive

debet kolonne stomaeh mave
elosest to nærmest til stand tåle
entries posteringer drown drukne
mixed up blandet sammen issue nummer

Fru Fortuna, alias Bente Knudsen, trækker det første lod, nøje overvåget af lot-
teriets formand, B. Henriksen, og revisoren. G. Schmidt (med piben). I baggrun-
de n : Henning Christensen.

HVEM VANDT?
Så er funktionærforeningernes fe-
rielotleri trukket for 8. gang. Gan-
ske vist har vinderne endnu ikke
fået besked - det sker først ved·
de respektive foreningers general-
forsamling - men allerede nu kan
vi dog røbe, at af de 55 deltagere
med hver 8 lodder, vandt de 18, af
15 med 7 lodder vandt 4, af 47 med
6 lodder 12, af 62 med 5 lodder
18, af 66 med 4 lodder 10, af 125
med 3 lodder ligeledes 10, af 141
med 2 lodder vandt 9, og af 156
med 1 lod vandt 8. 81 medlemmer
havde karensår og kunne derfor
ikke være med i denne trækning.
Gevinsterne fordeltes saledes på
de enkelte selskaber: Philips Radio
fik 37 gevinster, Philips A/S 27,
Philips Lampe 18, Miniwatl 4 og
Dansk Røntgen Teknik fik 3 gevin-
ster. Af de tre pensionister, som
deltog i lodtrækningen for sidste
gang, vandt den ene -' som aldrig
tidligere havde vundet.

UDSOLGT
Der er udsolgt til funktionærfor-
eningernes revy den 22. februar.
De, der ikke har sikret sig billet
i tide, har kun chance for at kom-

.me med, hvis en medarbejder, der
har købt billet, bliver forhindret.

GENERALFORSAMLINGER
PPR afholder generalforsamling fre-
dag den 8. februar kl. 17.00 i kan-
tinen i Jenagade.
PPL afholder generalforsamling
mandag den 11. februar kl. 16.50 i
foredragssalen i Industrigården.
PAP afholder generalforsamling fre-
dag den 15. februar kl. 17.00 i fo-
redragssalen på Industrigården.

JUBILÆUM I ARHUS
Værkfører K. Lytken Madsen, Dansk
Røntgen Teknik A/S, har den 20.
februar 25 års jubilæum. På jubi-
læumsdagen er der reception kl.
10-12 i Møllegade 30, Arhus.



Herbert Gentry fotograferet under op-
hængningen af sine billeder i kanti-
nen i Jenagade.

AMERIKANSK
MALER

HOS PHILIPS
Sidst i januar udsti Ilede den ame-
rikanske' maler Herbert Gentry sine
oliebilleder hos PHilips. Gentry, der
blev født i USA i' 1922, har i de
sidste 4 år boet i Danmark. Han
har udstillei i New York, Lausan-
ne, Zurlch, København, Stockholm,
Paris, Davos samt Geneve og er
repræsenteret på Stedelijk Museum
i Amsterdam og Riverside Museum
i New York.
Herbert Gentry anvender den non-
figurative malemåde. Han vil ikke
kopiere et synsbillede, men ved
hjælp af linier, farver og form give
udtryk for noget ikke synligt som
f. eks. angst, glæde og usikkerhed.

Næste nr.:
ENQUETE OM MODERNE KUNST.

SPORTEN
BRIDGE
TURNERING OG UNDERVISNING
Der er endnu et par runder tilbage
i bridqeklubbens enkeltmandstur-
nering, men allerede onsdag den
2'0. februar beqynder man på en
makkerpar-turnering, hvor eleverne
skal med for første gang. Indtil nu
har de fået undervisning i det
spændende spil af bridge-instruktør
Lauritz Jeppesen, og nu skal de vi-
se, hvad de har lært.
Hvis De fortryder, at De ikke kom
med i første omgang, er chancen
der nu for at indhente det forsøm-
te, idet nyt bridgekursus begynder
onsdag den 20. februar. Øvede
spilfere kan nå at komme med i
ma kke rpa r-tu rn eri nge n.
Henvend Dem til Ernst Pedersen,
lokal 385.

Sideløbende med turneringen under-
vises begyndere og mindre øvede spil-
lere i bridgespillets mysterier, Om
bordet ses (fra v.): Grethe Rummel-
haft, Edith Faurholt, bridgeinstrukto-
ren Laurits Jeppesen, Gunnar Frise og
Christian Malmberg.

SKAK
Pæne placeringer
I K.F.I.U.s enkeltmands-skakturne-
ring har vi opnået pæne resultater.
I Mester- og A-rækken blev H.
Hansen nr. 7 med 2 points, mens
J. Gottlieb vandt B-rækken med
5'/z points. I samme række op-
nåede E. Hauerberg 4'/z points, H.
Sørensen 4 points og E. Jensen 2
points. I C-rækken delte E. An-
dersen, som opnåede 5 points, 2.
og 3. pladsen med en anderi spil-
ler. M. Christiansen kom på 4.
pladsen med 4 points, F. Thomsen
fik 3 points og H. Jacobsen 2
points.
I turneringen om Philips-mester-
skabet har man nu spillet de før-
ste 6 af 8 runder. De resterende
runder spilles på onsdagene 20.
februar og 6. marts kl. 19.30 i
Jenagade.
42 spillere deltager i den nye ko s-
respondance-turnering, og man skal
ialt spille 126 partier, inden tur-
neringen er afsluttet.

Helge Hansen, lokal 539

Badminton
OLE SANTON VANDT D-RÆKKEN
Ved K.F.I.U.s singleturnering i bad-
minton vandt Ole Santon mester-
skabet i D-rækken - et flot resul-
tat i betragtning af, at over 100 spil-
lere deltog i denne række. Det var
iøvrigt andet år i træk, Philips vandt
D-rækken, idet Jørgen Grundtvig
Madsen sikrede os mesterskabet i
1961. ,
I damernes D-ræ~k.~. klarede vi os
også nydeligt. Her nåede Esther
Tøisen en 3. plads.

Jesper Poulsen, lokal 249

NY FORMAND I FOTOKLUBBEN
Demonstration i portrætfotograferi ng

På fotoklubbens generalforsamling
den 14. januar blev Johannes Guld-
ager valgt til formand for klubben
i stedet for Christian Lystrup, som
ønskede at trække sig tilbage. I be-
styrelsen sidder desuden Bod!l Tø-l-
trup og Tage Dencker.
Mandag den 11. februar vir fotograf
Torben Christian demonstrere por-
trætfotografering, og lørdag. den 16.
februar tager man på fototur til

Dyrehaven På klubbens følgende
mødeaften, mandag den 25. febru-
ar, skal man bedømme billederne
fra fototuren.
Da mange har bedt om at få udsat
fristen for deltagelse i konkurren-
cen om "Det bedste billede fra
'62", har man sat fredag den 15.
februar som absolut sidste frist for
indsendelse af billeder til konkur-
rencen.

Den ny formand for fotoklubben, Jo-
hannes Guldager vil undervise medlem-
merne i morkekammerarbejde,

PHILIPS TRYK


