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EN GOD ARGANG

To kontorlærlinge fik udmærkelse
til handelsmedhjælper-eksamen

~ Det er med mennesker som med
vin, sagde direktør S. A. Windelin
til 'Philips nyudlærte kontorlærlin-
ge ved en sammenkomst i direk-
tionens mødelokale i slutningen af
november. - Når man høster en ny
vin, er man altid spændt på, om
det bliver en god eller dårlig år-
gang. Og vi var nl't~rligvis også
spændt på, hvordan De ville udvik-
le Dem, da vi bød Dem velkommen
til Philips for tre år siden. Jeg kan
imidlertid nu glæde Dem med, at
De har indfriet forventningerne, og
at De betragtes som en god år-
gang! Men god vin. bliver som re-
gel bedre med årene, og jeg vil
håbe, det også kommer til at gæl-
de for Dem. Selvom De nu har af-

sluttet Deres læretid indenfor han-
dels- og kontorfaget, må De ikke
tro, De er færdig med at uddanne
Dem. Forretningslivet bliver stadig
mere kompliceret, og mit råd til
Dem er, at De hele tiden skal søge
at dygtiggøre Dem, hvis De vil nå
længere.
Direktør Windelin udtalte håbet om,

'at de tre elevår havde overbevist
de nye kontorassistenter om, at det
var det rigtige fag, de havde valgt,
og sluttede med at ønske til lykke
med de fine eksamensresultater:
To af ialt tretten nye assistenter
havde opnået udmærkelse til han-
delsmedhjælper-eksamen. Det var
Steen Orneborg og Jens Persson,

(fortsættes side 2)

- De betragtes som en 99d årgang, siger direktør S. A. Windelin til de nye kon-
·torassistenter (fra venstre): Janne Phillipsen, Jette Larsen, Mona. Sørensen,
Hans Jørgen Eriksen, Hanne Zenius-Nielsen, Espen Jerlang, Lillian Larsen og
Ole Nøhr. Lars Jejlskov, Steen Orneborg, Jens Perssan, Torben de Renouard og
Ole Santon var indkaldt til militærtjeneste og kunne derfor ikke være til stede,
da billedet blev faget.
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Det var tiende gang, Margit Sørensen,
afd. MK, afgav blod til Bispebjerg
Hospitals Blodbank. Som tak fik hun
Blodbankens broncenål af læge H.
Stadier, mens sygeplejerske fru B.
Hansen smilende så til.

201 LITE R
BLOD
I BANKEN
7 Philips-medarbejdere belønne!
med Blodbankens broncenål

Da Bispebjer-q Hospitals Blodbank
aflagde besøg hos Philips i dagene
19.-22. november, blev der afgivet
201 liter blod af ialt 402 donorer.
Syv af dem var med for tiende
gang, og i anledning af jubilæet fik
de overrakt Blodbankens bronce-
nål, mens 22 medarbejdere, der
blev tappet for tredie gang, mod-
tog den lille dråbeformede nål.

(fortsættes side 3)
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som begge havde fået Købmands-
skolens ærespræmie. Sammen med
Lars Jejlskov, Jette Larsen og
Kjeld Petersen fik de også Philips
præmie for særlig fint resultat.
Holdets eksamensgennemsnit lå
på mg.
Endnu fire lærlinge, "s orn først ud-
læres til foråret, har taget han-
delsmedhjælper-eksamen i denne
omgang: De fire er Birthe Aarup,
Birthe Lindgaard, Jane Roland Pe-
dersen og Jytte Petersen.

Direktør Windelin lykønsker Jette Lar-
sen, som fik Philips-præmie for fint
resultat.

FOTOKLUBBEN DANNER
SMALFILM-AFDELING
Fotoklubben realiserer nu et længe
næret ønske: I det nye år udvider
man med en smalfilm-afdeling. På
foreningens mødeaften, fredag den
10.-januar kl. 17, vil B. Hildebrandt
vise en dukkefilm, han har optaget,
og fortælle lidt om smalfilms-tek-
nik. Alle er velkomne til mødet, og
yderligere oplysninger om klubben
kan indhentes hos Tage Dencker,
lokal 645, B. Tøttrup, lokal 596
samt hos Cai Petersen, lokal 665.

AMAGERS STØRSTE TRAFIKCIRCUS
har fhv. sporvejsdirektør Ejnar Niel-
sen kaldt Christmas Møllers Plads.
Udtalelsen har inspireret "AKTUELT"s
Mogens Juhl til denne tegning. Be-
tjenten siger: - Hvordan j alverden
skal jeg få alle de vilde rovdyr dres-
seret.

JUBILÆUM I DANSK RØNTGEN-
TEKNIK
Overingeniør Th. Fausbøll, Dansk
Røntgen-Teknik AIS, fejrer torsdag
den 16. januar sit 25 års jubilæum.
På jubilæumsdagen er der recep-
tion kl. 10-12 på Ole Nielsens-
vej 25.

NYE PRODUKTER

TO APPARATER I EET: Philips har
lanceret en ny termo-ventilator, der
både kan anvendes som varm- og
frisklufts-ventilator. Den har dobbelt-
prapel, som giver bedre luftblanding
i lokalet samt trykknapbetjening med
seks forskellige indstillings-mulighe-
der.Termo-ventilatoren er forsynet med
automatisk temperatursikring, der ude-
lukker brandfare.
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SØSTER SMIL kaldes den belgiske
nonne, som er blevet den store sen-
sation på plademarkedet : l løbet af
ganske få uger opnåede hun at blive
nr. 1 på de amerikanske hit-lister!
Elvis Presley og Bobby Darin kan godt
gå hjem og lægge sig, når Søster
Smil griber sin guitar "Adele", som
hun kalder den, og - på fransk - syn-
ger sine egne sange. Især har hun
haft succes med "Dominique", som
alene i Amerika er blevet solgt i
800.000 eksemplarer, mens hendes
LP-indspilning er solgt i godt 400.000
eksemplarer. "Dominique" fås også
her i landet: På en single-plade til
8,90 kr-.;' i en EP-udgave til 14,25 kr.
og endelig i en LP-indspilning til 26,00
kr. På billedet synger og spiller Se-
ster Smil (med ryggen til) for sine
medsøstre i det belgiske kloster.

ELEKTRONISKE MALE INSTRUMENTER
fra Philips-selskaber over hele Euro-
pa blev vist for teknikere i København,
Alborg, Arhus, Odense og Sønderborg
i dagene 3.-13. december. Det var
Philips første udstilling af elektronisk
'måleapparatur, og bl. a. 50 lærere fra
Danmarks Lærerhøjskole aflagde ud-
stillingen et besøg på åbningsdagen.
Her betragter (fra venstre): Skole-
,inspektør Aksel Øye , søster Francoise,
overlærer Edward Runge (kendt fra

~

kOle_TV) og John Hjarsø fra Infor-
ations-afdelingen et nyt oscilloskop.

I baggrunden (med briller) udstillin-
ens arrangør, ing. Bendt Ammundsen.

BØRNEJULETRÆ: På lørdag (den
21. december) kl. 14-17 holder
PAP og PPL børnejuletræ for med-
lemmernes børn i marketenderiet
på Industrigården. Forældrene er
velkomne til at overvære festen.



ANDESPIL I PAP

Kurt Jensen har held i spil. Ved
PAP's andespil den 6. december vandt
han forst en and og bagefter den
flotte kransekage, som "ses på bordet.
Hans sidemand, Arvid Kiertzner, måt-
te ncjes med det lille mascot-dyr, som
sidder på hans skulder.

Flemming MorelI (tv) behøver ikke at
være bange! I den hvide kuvert, han
får overrakt af formanden, Bruno Hen-
riksen, skjuler sig et gavekort på en
and i en mere naturlig størrelse.

Direktør S. A. Windelin vandt på to
rækker en LP-indspilning af "?orgy
and Bess", som han stolt viser frem
for fru f. lisberg. Fru A. M. Larsen
og Finn Henningsen håber, det bliver
deres tur næste gang.

KNIPPELSBRO GAR OP OG NED:
Københavns havnevæsen vil efter
nytår indføre døgntjeneste på Knip-
pelsbro og Langebro, meddeler
dagbladet ••AKTUELT". Det skulle
mindske antallet af brooplukninger
i dag- og aftentimerne. I øjeblikket
åbnes de to broer gennemsnitligt
30 gange om dagen mellem kl. 5.30
og 20, hvor skibene frit kan sejle
igennem. Efter dette tidspunkt skal
der betales ekstra afgift, og skibe,
der kommer til København om nat-
ten, venter derfor ofte med at sejle
igennem ti I om morgenen.

- Jeg ku' godt lide at vide, hvordan
sådan en stor fed klods bærer sig ad
med at komme ned gennem en skor-
sten !

201 LITER BLOD
(fortsat fra side 1)

Fra overlægen ved Københavns Ho-
spitalsvæ sens Blodbanker, dr. med.
P. H. Andresen, har selskabet mod-
taget en varm tak for den store
hjælp, der også denne gang var
ydet af Philips-donorer. Overlægen
bad om, at denne tak blev videre-
givet til samtlige de 402 donorer.

R. Dahlin, lnsctr-ac, var een af de før-
ste, der mødte op, da Blodbanken af-
lagde besøg på Industri gården. Her
afgiver han blad til banken bistået
af stud. med. Knud Brænder og syge-
plejerske Inger. Jørgensen.

PR-FILM OM
NAPOLEON
Musikledsagelse til de levende bille-
der har vi kunnet nyde lige siden fil-
mens barndom. Men hvorfor ikke tæn-
ke på "billedledsagelse" til musikken,
når det er den, der' er hovedsagen?
Den tanke opstod hos John Hjarso og
Bruno Henriksen, som jo ofte er vær-
ter ved musikalske demonstrationer i
foredragssalen på Industrigården. Og
de gik straks i gang: Sammen med
fotografen og musikeren Axel Hindberg
studerede de et fransk værk fra 1822,
som de havde lånt på Det Kongelige
Bibliotek, med smukke litografier fra
Napoleons felttog til Moskva i 1812.

Af litografierne skabte Axel Hindberg
- med flittig anvendelse af nærbiIled-
teknikken - en nydelig lille film (spil-
letid ca. 10 minutter), der egner sig
fortræffeligt som "akkompagnement"
på lærredet til et af de mest populære
musikstykker på foredragssalens re-
pertoire: Tschaikovsky's ,,1812"-ouver-
ture. Så nu er en såre realistisk krigs-
reportage om Napoleans felttog ti I
Moskva indgået som et led i Philips'
PR-virksomhed.

14 MfLlIONER KOPPER KAFFE blev i
det forløbne år konsumeret af tørstige
medarbejdere ved Philips-fabrikerne i
Eindhoven. To millio ..er kopper blev
trukket i kaffeautomater, og de reste-
rende tolv millioner blev serveret af
travle kaffe-damer i Philips mange kan-
tiner, der dækker et samlet areal
på 33.000 m2 og kan rumme 16.000
mennesker ad gangen.



SPORTEN
Fodbold:
TO SELVMAL KOSTEDE PHILIPS
MESTERSKABET
Philips kom på 4-pladsen i
Slagelse Firma-Sport's lands-
stævne i fodbold
Heldet var ikke med Philips' 1.
hold i Slagelse Firma-Spor!'s store
landsstævne i indendørs fodbold
søndag den 17. november i Slagel-
se: To selvmål i den afgørende
kamp mod Handelsbanken kom til
at koste Philips mesterskabet, og
vi måtte i stedet nøjes med en 4.
plads.
Det var naturligvis en skuffelse for
de fire Philips-spillere, William
Brinckmann, Erik Johansen, John
Kramme og Ib Nielsen, som efter
en fin start syntes at have alle
chancer for at vinde turneringen.
Til trods for at de mødte uden de
tre tilladte udskiftningsspillere,
lykkedes det dem at sikre sig me-
sterskabet i derfis pulje ved i tre
kampe lige efter hinanden at slå
først Telefonen med 5-1, så Sie-
mens med 3-2 og endelig Mærsk
med 7-1!
I den fjerde og afgørende kamp la-
vede Philips-spillerne de to ærger-
lige selvmål, og Handelsbanken
vandt derfor kampen med 5-4. Da
Nordisk Ventilator, Næstved, ikke
skulle spille kvartfinale, havde Phi-
lips kun chancen for en 3.-plads,
men også den glippede, da vi tabte
4-5 til Landmandsbanken. Det en-
delige resultat blev, at Handels-
banken vandt turneringen, Nordisk
Ventilator blev nr. 2, og Land-
mandsbanken kom på 3.-pladsen.
Philips' 2.-hold blev allerede i før-
ste kamp slået med 13-3 af Nor-
disk Ventilator - og var dermed
ude af sagaen.

JULE-FIVE-A-SIDE I BIDENDE
KULDE
28.-hårdføre medarbejdere' - kuld-
skære kan de i hvert fald ikke have
været - mødte den første lørdag i
december op til fodboldafdelingens
jule-five-a-side på parkeringsplad-
sen ved "Sølyst" ., Kulden bed slemt
i næse og kinder, men tanken om
det rare fjerkræ fik spillerne til at

De kom ikke sovende til det! Hold nr.
4, bestående af (fra venstre) Max An-
dersen, 80 Møller, Borge Petersen og
Hilmer Petersen måtte spille omkamp,
for de eftertragtede ænder var hjem-
me.

Max Andersen er segnet på valen,
mens Hilmer Petersen (th) og Erling
Kjær kæmper videre. Ib Nordstrøm (i
korte bukser) afventer spændt udvik-
lingen.

Ole Rønn Christensen (yderst til høj-
re) og Hilmer Petersen prøver at få
bolden i det lille mål, men Søren
Jensen får en tå på. I baggrunden
korrime- Cai Christensen( til venstre),
Jens Carlssan og Ffemming Judson
med gode råd.

glemme alt andet. Der blev nu hel-
ler ikke megen tid til at tænke over
klimaet, for i stedet for fem spil-
lere på hvert hold, var der kun fire,
og de fik mere end rigeligt at be-
stille i. de to gange fem minutter,
hver kamp varede.
Efter mange drabelige slag nåede
man frem til finalen mellem hold

nr. 4 og hold nr. 7. Den endte uaf-
gjort 1-1, og de hårdt prøvede
kæmper måtte til det igen. Denne
gang havde spillerne på hold nr. 4
heldet med sig. De vandt omkam-
pen med 2-1 og dermed de flotte
ænder, mens hold nr. 7 måtte nøjes
med kyllinger.

PHllIPS-SKVTIERNE BLEV NR. 3
Ved KFIU's handicap-skydning mel-
lem ialt 126 skytter fra 17 klubber,
kom Philips-skytterne ind som nr.
3 med 183,20 points. Kun meget
små points-differencer skilte de tre
bedste hold: B & W, der vandt med
183,50 points, F. L Smidth, som
kom på 2.-pladsen med 183,25, og
Philips med de 183,20 points. Bed-
ste Philips-skytter blev Erling Pe-
dersen, der opnåede en 4.-plads i
den individuelle konkurrence, og
Aage Boch, som blev nr. 5. Begge
skød 195,2 points, men Erling Pe-
dersen opnåede bedste placering
henhold til de tildelte handicap.

DANMARK SLOG SVERIGE 4-0
I SKAK
To turneringer og begynderunder-
visning på skak-afdelingens pro-
gram i det nye år
Skak-afdelinqens formand, Helge
Hansen, stråler som en lille sol i
disse dage: Philips Danmark har
nu taget revanche for det sviende
nederlag til Sverige i Skandinavisk
Sportsstævne ved at slå broderfol-
ket med 4-0 i korrespondancetur-
neringen ! De fire partier blev vun-
det af S. Dresling, B. Holm, E.
Brun Rasmussen og J. Strandby -
sidstnævntes parti 'dog på tid.
- Turneringen om Philips-mester-
skabet er startet, fortæller Helge
Hansen, - men skulle der være spil-
lere, som ikke har fået meldt sig til
i tide, kan de endnu nå det. På
programmet i det nye år har vi
også vor interne korrespondance-
turnering. Vi har desuden planer
om at starte et undervisningshold
for begyndere. Philips-mesteren E.
Brun Rasmussen har lovet at ind-
vie medarbejderne i det svære spil.
Har De lyst til at være med i een
af de to turneringer, eller vil De
gerne lære at spille skak, så hen-
vend Dem til Helge Hansen, lokal
539,. eller til E. Brun Rasmussen
på lokal 396.

PHILIPS TRYK
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PHILISKOPETS JULEKONKURRENCE

Plumbicon er navnet. på

en stereomodulator

et TV-kamerarør

et armatur til gadebelysning

D
D
D

En Termo-ventilator er

en flaske til opbevaring af læskedrikke D
en automatisk varmesikring D
en elektrisk varm- og koldlufts-blæser D

Philips nye fuldtransistoriserede bordradio hedder

"Sonate"

"Soire"

"Sonet"

D
D
D

Sæt X ud for det rigtige svar og skriv tydeligt navn herunder.

(navn) (afdeling)

Denne slip må være redaktionen i hænde inden mandag den 23. de-
cember kJ. 14, hvis De vil deltage i lodtrækningen om de tre penge-
præmier på henholdsvis 100 kr., 50 kr. og 25 kr. og de ti æsker
chokolade, der udgør trøstpræmierne.


