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SVIGERFAR PA SKÆRMEN

- Det er svigerfar, der taler nu, siger
Ir. C. J. van Zwet.

- Må jeg afbryde mødet et øjeblik
for at se TV, sagde Ir. C. J. van
Zwet, fra Philips i Eindhoven, un-
der en arbejdskonference den 10.
marts med danske Philips-kolleger

på Amager. Min svigerfar kommer
nemlig på skærmen nu!
Ir. van Zwets svigerfar, biskop J. H.
Sillevis Smitt, skulle prædike un-
der den kirkelige vielse af kron-'
prinsesse Beatrix og Claus von
Amsberg, og det ville Ir. van Zwet
naturligvis gerne overvære. Over-
ingeniør V. H. Mørch trådte straks
hjælpende til, og i en fart blev der
stillet en TV-modtager op i et
af Repax' værksteder, hvor Ir. van
Zwet kunne følge med i TV's repor-
tage og lytte til svigerfars tale til
det unge par.
- Det kneb lidt for mig at høre,
hvad han sagde, for den danske
TV·kommentator talte det meste af
tiden, kommenterede Ir. van Zwet
bagefter. - Men prædikenen har
sikkert været god. Svigerfar er en
mand, det altid er værd at lytte til.

NYE ALARMERINGSREGLER
Alle alarmopkald fra telefoner i
Storkøbenhavn modtages nu på Kø-
benhavns Brandvæsens vagtcentral
Alarmeringsreglerne på de nye te-
lefontavler til foråret

Alle 0-0-0 opkald, d. v. s. opkald
til brandvæsen, redningskorps og
politi, der tidligere ekspederedes
via KTAS's centralbord, går nu di-
rekte til vagtcentralen hos Køben-
havns Brandvæsen. Herfra sendes
alarmeringen videre til de respek-
tive myndigheder og redningskorps
i København og på Frede~ksberg.
Efter de nye regler skal man, når
der opstår brand på virksomheden,
eller når man skal rekvirere arnbu-
lance til en medarbejder, dreje 1

på telefonskiven og derefter 0-0-0.
Når man har fået forbindelse med
Københavns Brandvæsen, melder
man enten "brand" eller forlanger
- i tilfælde, hvor man skal rekvire-
re ambulance .Fack-Zcnen",
hvorefter meldingen går videre til
redningskorpset.

Tydelig adresse
I alle tilfælde af alarmering skal
man opgive tydelig adresse til
brandvæsen eller redningskorps.
Så snart alarmeringen er foretaget,
skal en medarbejder posteres på
gaden, så vedkommende kan diri-
gere udrykningskøretøjet direkte til
brand, eller ulykkesstedet.

(tortsættesstde 3)

JUBILÆER I ARHUS
Lagerforvalter Gunnar Møller,
Dansk Røntgen-Teknik A/S i Århus,
har fredag den 1. april 25 års jubi-
læum. Gunnar Møller er bortrejst
på jubilæumsdagen.
Repræsentant Ole Lutzen. Philips
Lampe A/S i Århus, har torsdag
den 21. april 25 års jubilæum. På
jubilæumsdagen er der reception
kl. 10-12 på Hotel Royal, Store
Torv 4 i Arhus.

INGEN POLIOVACCINATION
I SUNDHEDSCENTRENE
Philips-medarbejdere vil ikke kunne
blive vaccineret mod polio i sel-
skabets sundhedscentre. Bedrifts-
læge C. O. Fiseher, der arrange-
rede Poliovaccinationen af medar-
bejderne for tre år siden, har ikke
kunnet skaffe den fornødne rnænq-
de vaccine på Statens Seruminsti-
tut. Medarbejderne må derfor hen-
vende sig på de skoler, hvor vacci-
nationen foregår. Hvilke skoler, det
drejer sig om, er oplyst i dagspres-
sen.
Grunden til, at Philips-medarbej-
derne ved den offentlige vaccina-
tion for tre år siden kunne få deres
vaccine i sundhedscentrene, var, at
de vaccinerede medarbejdere den-
gang deltog i en undersøgelse af
antistoffernes mængde i blodet.

ELEKTRONIKMESSEN I FORUM
Da udenrigsminister Per Hækkerup
havde åbnet International Messe for
Elektronik, Automation og Instrumen-
ter i Forum den 25. februar, besøgte
han bI. a. Philips' stand, hvor han af
ingeniør J. Skjold Sørensen (tv) og
Olav Ulsaker fik fremvist et integre-
ret kredsløb, en tre-trinsforstærker,
af størrelsesordenen 1/4 mm". Tretrins-
forstærkeren, der vistes ved hjælp af
et mikroskop sat i forbindels.e med et
Intern-TV-anlæg, er trods sin lidenhed
i stand til at forstærke lyd op til
13.000 gange!
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KUNSTDEBATTEN
TALER VI SAMME SPROG?

Inge Nielsen, Informations-
afdelingen, mener ikke, del-
tagerne i kunstdebat!en taler
samme sprog, og efterlyser
orientering om de forskel.
lige kunstretninger.

I sidste nummer af .Phillskopet"
efterlyste E. Ravn naturalistisk
kunst på Kunstforeningens udstil-
linqer og i dens indkøb. Forenin-
gens formand, A. Echart, svarede i
samme nummer af bladet, at 38
af foreningens ialt 49 udstillinger
inden for de sidste fem år havde
været med værker af naturalistisk
arbejdende kunstnere, og at af de
61 kunstværker, foreningen havde
købt i samme periode, var de 50
naturalistiske. Delle tyder på, at
d'herrer ikke har samme opfallelse
af, hvad naturalistisk kunst er. Så
vidt jeg kan forstå af A. Echarts
indlæg, mener han, at bare et bil-
lede tilnærmelsesvis ligner noget,
er der tale om naturalisme, mens
jeg tror, at E. Ravn med naturali-
stisk kunst mener "guldalder"-
kunst.
Mon ikke mange af os er lidt ude
at svømme, når de forskellige
kunstretninger er på tale? Hvad er
f. eks. neorealisme? Jeg tror, det
ville være en god ide, om Kunst-
foreningen tog denne sag op og
eventuelt arrangerede studiekredse
eller foredragsrækker om de for-
skellige kunstretninger. Interessen
herfor er der åbenbart. Hvis ideen
skulle strande på grund af økono-
mien, kunne delle problem løses

ved at købe et eller to malerier
mindre om året.

Inge Nielsen

GOD IDE:
Kunstforeningens formand
kommenterer:

Tak til Inge Nielsen for hendes
gode ide, som vil blive behandlet
på Kunstforeningens ordinære ge-
neralforsamling den 25. april. Må
jeg samtidig sige tak til deballens
deltagere for deres store og posi-
tive interesse for foreningens triv-
sel.

A. Echart

EFTER 36 ARS TJENESTE fratrådte
Johannes Andersen (th) den 28. fe-
bruar sin stilling i TC-afdelingen i
Philips Radio for at gå på pension.
Ved en lille sammenkomst den sidste
dag i februar sagde kollegerne farvel
til Johannes Andersen med ønsket om
et langt og lykkeligt otium. Lederen
af TC-afdelingen, K. Bindesboll Mor-
tensen, overrakte gaver fra medarbej-
derne: En pladespiller samt en kurv
med blomster og vin.

TAK
Min hjerteligste tak til alle, der
glædede mig med hilsener og ga-
ver, da jeg forlod selskabet med
udgangen af februar, og til kolle-
gerne for godt samarbejde gennem
36 år.

Johannes. Andersen

JUBILÆUM pA INDUSTRIGARDEN
Ingeniør Erik Bloch, Philips Indu-
stri og Handels AIS, har fredag
den 15. april 25 års jubilæum. På
jubilæumsdagen er der reception
kl. 10-12 i repræsentationslokaler-
ne på Industrigården.

ALT FOR
BILLIGT?

PPL-medlemmer vil søge ekstra.
ordinær generalforsamling indkaldt
til drøftelse af kontingentforhøjelse

Nogle PPL-medlemmer synes, de
betaler for lidt i kontingent! Delle
kom til udtryk på foreningens ordi-
nære generalforsamling, hvor et
par talere undrede sig over, at be-
styrelsen ikke foreslog en kontin-
gentforhøjelse - især da delle
spørgsmål allerede på forrige gene-
ralforsamling var blevet rejst fra
medlem s-side.
- I de sidste 20 år har vi kun be-
talt 1 kr. pr. måned i kontingent,
sagde Flemming Nielsen, - og det
er jo helt lallerligt i betragtning af
de prisstigninger, der er indtruffet
på alle områder i denne periode.
Det eneste rigtige ville være at
sælle kontingentet op til det dob-
belte eller tredobbelte, og det tror
jeg, alle medlemmer vil give mig
ret i.

Mange udmeldelser
- Vi har ofte drøftet kontingentfor-
højelser i bestyrelsen, sagde for-
manden, B. Mallhissen, men vi er
live r gang kommet til det resultat,
at en forhøjelse ikke vil gavne for-
eningens økonomi. Adskillige med-
lemmer kommer sjældent eller al-
drig til vor årlige fest, og forhøjer
vi kontingentet, kan det medføre,
at mange af disse medlemmer for-
lader foreningen. De har jo ingen
glæde af forhøjelsen.
Foreningens tidligere næstformand,
Jørgen Jensen, troede ikke, med-
lemstallet ville dale på grund af en
kontingentforhøjelse. Den ville der-
imod gøre det muligt for forenin-
gen at holde to fester om året. Jør-
gen Jensen foreslog derfor, at
Flemming Nielsen straks gik i
gang med at undersøge mulighe-
derne for at få indkaldt medlem-
merne til en ekstraordinær gene-
ralforsamling, hvor man kunne tage
stilling til et forslag om en kontin-
gentforhøjelse på mindst 1 krone.
Flemming Nielsen erklærede sig
villig til at påtage sig opgaven.



MIKRO BØLGE
MENU

Københavnske restauratører og ho-
telejere var i midten af februar in-
viteret ud hos Philips på Prags
Boulevard, hvor medarbejdere fra
elapparat-afdelingen sammen med
køkkencheferne Holmslykke og Nør-
gaard demonstrerede den nye mi-
krobølgeovn. Efter demonstrationen
trakteredes de mange gæster med
en menu, bestående af suppe, fisk,
steg og pandekage. Den blev i lø-
bet af få øjeblikke tilberedt af de
to køkkenchefer ved hjælp af mi-
krobølgeovnen, mens gæsterne så
til.

- Det er ingen sag at servere varme
pandekager og horn, når man har en
mikrobølgeovn, siger køkkencheferne
Holmslykke (th) og Nørgaard.

- En pandekage til, spørger køkken-
chef Nørgaard, og restauratør EIa
Magnussen ser ud til at være fristet.

NYE ALARMERINGSREGLER
(fortsat fra side l)

Reglerne for, hvordan man skal for-
holde sig, hvis man får brug for at
rekvirere brandvæsen eller ambu-
lance, vil iøvrigt blive anført på de
nye telefontavler, der udsendes i
løbet af april.

PAS TIL TRANSISTORMODTAGEREN :
Nu kan man også få pas til sin tran-
sistormodtager! Netop i disse dage in-
troducerer Philips en helt ny' form for
international kundeservice: Ved køb af
en Philips transistormodtager udste-
des hos radiofaghandleren et specielt
service pas. Med det i hånden kan
man i mere end 100 lande verden over
få udført gratis service-reparationer
inden for den gældende seks måne-
ders garantiperiode. Bagest i passet
findes en fortegnelse over værksteder
i d-e forskellige lande, hvor repar-atic-
neme kan udføres.

INGEN DEBAT OM
FESTERNE I PAP
PAP afskaffer sommerfesten -
Familien med til andespil
hvert 2. år?

Spørgsmålet, om man skal holde
både sommerfest og andespil hvert
år, kom ikke til debat på PAP's
ordinære generalforsamling, som
bebudet i "Philiskopet"s januar-
nummer. Hermed bortfaldt også
diskussionen om kontingentforhøj-
else kontra forhøjelse af prisen på
festbilletter. Spørgsmålet var ikke
længere aktuelt, sagde B. Klemvig
i sin formandsberetning. På grund
af den ringe tilslutning til den plan-
lagte fest efter generalforsamlin-
gen havde bestyrelsen på egen
hånd besluttet at afskaffe sommer-
festen.

Kun tolv ville med
For at øge interessen blandt med-
lemmerne for at komme til gene-
ralforsamling havde bestyrelsen i
år inviteret til fest bagefter med
middag, dans og show i foredrags-
salen. Til trods for, at det kun ko-
stede 5 kr. pr. medlem at deltage,
havde kun tolv medlemmer givet
tilsagn om at være med. Det var
naturligvis for få til, at arrange-
mentet kunne gennemføres.
- Det har været en stor skuffelse
for bestyrelsen, at medlemmerne
ikke har vist dens anstrengelser
for at øge antallet af festlige sam-
menkomster større interesse. I be-
styrelsen har vi imidlertid taget
dette ad notam og agter nu frem-
over at vie vore kræfter til de ar-
rangementer, som erfaringsmæs-
sigt har god tilslutning: Andespillet
og juletræsfesten for børnene, der
holdes sammen med PPL. Vi har
endvidere under overvejelse at hol-
de andespillet som familiefest
hvert andet år.

Genvalg og nyvalg
Både formanden og hans bestyrel-
seskollega P. Bergmann var på
valg i år og blev begge genvalgt
med akklamation. Sekretæren, Lis
Morell, ønskede derimod ikke at
fortsætte i bestyrelsen, og hun blev
erstattet af suppleanten, Ane-Mari
Larsen. Karen Jeppesen blev valgt
til ny suppleant.

I FINT SELSKAB
Philips' bridgeafdeling med i ver-
densomspændende velgørenheds-
turnering.

En gang om året har alle "almin-
delige" bridgespillere lejlighed til
at dyste mod eliten inden for brid-
geverdenen. Det sker i den ver-
densomspændende velgørenheds-
turnering, "Charity Challenge Cup".
I år fandt turneringen sted den 17.
marts, og alle deltagere verden
over spillede de samme 26 spil.
Philips' bridgeafdeling var med for
første gang med 14 par. Hver del-
tager havde indbetalt 5 kr. for at
være med, og· turneringens over-
skud gik i år til International Røde
Kors.



NYEPRODUKTER

FØRSTE II" TV I DANMARK: Under
devisen "Deres andet fjernsyn" lance-
rer Philips Radio Danmarks to første
11" TV-modtagere: "Minirama 11" (det
øverste bi Ilede) og "Portarerna 11 fI

(det nederste billede). Begge modta-
gere er transportable, men er iøvrigt
vidt forskellige i opbygning og teknik.
.Minirama 11" kan kun drives af 220
volt netspænding og leveres i to ver-
sioner: Med og uden indbygget UHF-
enhed .•• Portararna 11 ", der er fuld-
transistoriseret, leveres derimod kun
med indbygget UHF-enhed og ken end-
videre drives af sAvel 220 volt net-
spænding som af et 12 volt batteri.
Fælles for de to TV-modtagere er, at
de begge er forsynet med indbygget
teleskopantenne. Hos radiofaghandle-
ren vil ••Minirama 11" komme til at ko-
ste omkring 1350 kr., mens prisen for
••Portararna 11" bliver ca. 1900 kr.

SPORTEN
HANDBOLDPIGERNE
VANDT ALLIGEVEL

Normalt er det sådan, at vinderen
af kampen SAS-Philips i KFIU's
håndboldturnering for damer også
sikrer sig unionsmesterskabet. Så-

dan har det været i mange år. Det
er derfor ikke så underligt, at Phi-
lips-pigerne havde opgivet alt håb
om at vinde i år, da de i en vel-
spillet og spændende kamp havde
tabt til SAS. Men skæbnen ville no-
get andet: I en efterfølgende kamp
mod Rådhuset, der ligger som nr.
næstsidst i Mester-rækken, var
SAS ikke i stand til at stille hold.
Og dermed var kampen tabt for
SAS' vedkommende. I næste kamp
mødte SAS "Hånd i Hånd", som
SAS kun formåede at spille uaf-
gjort mod. Det var nok til, at Phi-
lips-pigerne alligevel sejrede - på
points. De skal nu ligesom i fjor
repræsentere KFIU ved D.D.G.S. &
l's turnering om landsmesterska-
bet. Det sker den 2. og 3. april i
Ollerup på Fyn.

Vandt også i Svendborg
Ved Svendborg Firma Idræts stæv-
ne i midten af februar med delta-
gelse af firma klubber fra hele lan-
det, viste Philips-pigerne, at det
ikke kun er i kraft af skæbnens lu-
ner, at de opnår så fine placeringer
i turneringerne. I Svendborg gik de
simpelthen fra sejr til sejr. De slog
først ALI med 18-1, så B&W med
7-4, dernæst Barthon med 14-1 og
endelig FOB med 9-2 og Shell med
8-1, hvorefter de stod som turne-
ringens vindere.

Herrerne nr. 2 eller 3?
I herrernes Mester-række i KFIU's
håndboldturnering er der stadig
spænding om Philips' endelige pla-
cering. MLU, der lige som Philips
rykkede op i Mester-rækken sidste
år, ligger klart i spidsen. Men der
er endnu hård konkurrence om 2.-
pladsen - mellem Telefonen og Phi-
lips.

PHILlPS-SKVTIERNE NR. 3
VED UNIONSMESTERSKABET
Anders Egholm blev næstbedste
skytte
Philips-skytterne havde sat næser-
ne op efter en sejr ved dette års
holdturnering om KFIU's unions-
mesterskab. Men et afbud fra en af
holdets faste støtter satte brat en
stopper for disse drømme. Philips
måtte derfor nøjes med en 3.-plads
i holdturneringen med 918 points.
B&W vandt mesterskabet med 932
points, og Telefonen blev nr. 2
med 930 points.

I den individuelle turnering fik An-
ders Egholm fra Philips lejlighed
til at demonstrere, hvilke fremra-
gende evner han har. Til trods for,
at han kun har deltaget i konkur-
renceskydninger gennem relativt
kort tid, nåede han op på en 2.-
plads med 384 points. FI. Gasque
fra B&W, der flere gange har hen-
tet unionsmesterskabet hjem, vandt
igen med 387 points, og Arne Riis
Christensen fra Telefonen kom på
3.-pladsen med 382 points.

Skydning på Kalvebod
På onsdag den 30. marts - starter
udendørs skydningen på Kalvebod.
Der skydes hver onsdag fra ar-
bejdstids ophør og til kl. ca. 19.
Både mandlige og kvindelige med-
arbejdere er velkomne til at del-
tage. De skal blot henvende sig til
Kurt Haagensen, Philips Radio, der
træffes på lokal 510.

Bridgeturneringen:

KAMP OM FØRINGEN
Efter femte runde af tuneringen om
Philips-mesterskabet i bridge ser
det ud til at blive hård kamp om
føringen mellem parrene Birte Ny-
bjerg-Sv. Høj og Ernst Pedersen-
Knud Leth Rasmussen. Birte Ny-
bjerg og Sv. Høj fik en meget fin
start. De første fire runder vandt
de suverænt, og de førte på dette
tidspunkt med 526 points, mens de-
res nærmeste konkurrenter, Ernst
Pedersen og Knud Leth Rasmussen
havde 488 points. Men den femte
spilleaften satte sidstnævnte par i
med en vældig spurt, hvilket bragte
det op på 1.-pladsen med 649
points - 5 points flere end Birte
Nybjerg og Sv. Høj opnåede.
Sideløbende med turneringen om
Philips-mesterskabet spilles en tur-
nering for medlemmernes ægtefæl-
ler. Efter femte runde i denne tur-
nering ligger fruerne Nyberg og
Toft på førstepladsen med 452
points.

Fra 1.- til 2.-pladsen
I KFIU's holdturnering indtraf der
ligeledes en afgørende vending i
femte runde. Philips havde siden
turneringens start ligget som nr. 1
med AUB på 2.-pladsen. Men i
femte runde klarede AUB sig bedst,
og de to klubber byttede placering.

PHILIPS TRYK


