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VI ER NOK FLYTTET -
MEN ER STADIG MED

Nogle af donorerne på landlystvej - i venstre række: Carl Johansen, Chr. Mor-
tensen samt Poul Jensen og i højre række: William Rasmussen, Arne Jensen
samt Erna Mortensen.

- Vi er nok flyttet fra Amager
ti I Hvidovre. men vi er fortsat med,
når det gælder en så samfunds-
gavnlig sag som blod til blodban-
ken, siger O. Steinmetz, Philips
Radio A/S - Fjernsynsfabrikken på
Landlystvej i Hvidovre i anledning
af den årlige blodtapning, der i år
fandt sted i tiden 28. oktober til
3. november.

- Det var nu ikke så slemt, siger Wil-
liam Rasmussen (tv) til Arne Jensen,
mens de sammen nyder den forfrisk-
ning, som blodbanken altid byder på.

- Vi var i år gået i samarbejde
med tre andre lokale industrivirk-
somheder, fortsætter Steinmetz. -
Herved gav vi blodbankens travle
personale en større mulighed for
at få et anseeligt resultat med sig
hjem til Bispebjerg Hospital. Og
det lykkedes - selvom vi håber
på endnu mere i 1967.

Blodtapningskampagnen havde
også en nogenlunde tilfredsstillen-
de tilslutning i år blandt samtlige
Phi Iips-se Iskabers meda rbejdere,
idet 279 medarbejdere medvirkede,
oplyser H. Krebs, Philips Industri
og Handels AIS.

ANDESPIL HOS MINIWATT
Fredag den 16. december kl. 17
holder medarbejderne hos Mini-
watt andespil. Det holdes i fro-
koststuen på Emdrupvej 115, men
der vil iøvrigt fremkomme nærme-
re meddelelse om arrangementet.

INDLÆG MED
TO TILBUD!

I dette nummer vi I De finde et ind-
læg, der indeholder to tilbud til
Philiskopets læsere. Det ene er
adgangsbilletten til vor årlige jule-
konkurrence. Det andet drejer sig
om en ny samlekassette til Phili-
skopet. Klip de to slip'er fra hin-
anden! De skal nemlig sendes ind
hver for sig, selvom De ønsker
at benytte Dem af begge tilbud.
Men De kan naturligvis også nøjes
med at sende een af dem ind.

JULEKONKURRENCEN: For at del-
tage i konkurrencen skal De sætte
kryds ud for de svar, der er rig-
tige, og inden torsdag den 15. de-
cember indsende denne slip til re-
daktionen. De vil så deltage i lod-
trækningen om tre pengepræmier
på henholdsvis 100 kr., 50 kr. og
25 kr. samt om de ti æsker cho-
kolade, der er udsat som trøst-
præmie. Præmierne vil være vin-
derne i hænde inden juleaften.

SAMLEKASSETTER: Siden vi
1962 udsendte samlekassetter til
Philiskopet, er mange nye numre
udkommet - og der er ikke plads
ti I flere i de gamle kassetter. Så-
fremt tilstrækkeligt mange læsere
på kassette-slip'en anmelder ønske
om en ny samlekassette, vil en
sådan blive fremstillet. Interesse-
rede læsere bedes aflevere slip'en
inden 20. december. Medarbejdere
på Philips Radio A/S kan aflevere
slip'en på personalekontoret. Med-
arbejdere i de andre selskaber in-
denfor virksomheden bedes sende
slip'en direkte til informationsafde-
lingen.

25 ARS JUBILÆUM
Underdirektør A. Echart, Philips In-
dustri og Handels A/S, fejrer tors-
dag den 15. december sit 25 års
jubilæum. På jubilæumsdagen er
der reception kl. 10-12 i værelse
416 på Industrigården.
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En medarbejder glemte at slukke bil-
lygterne. Der var ingen strøm på bi-
lens akkumulator, da han skulle køre
hjem. Særligt ærgerligt, når det nemt
kan undgås.

VINTER-AKTUEL
OPFORDRING ...
- Nu er der igen ingen strøm på
vognen, sagde en bilejende medar-
bejder en dag til en vægter hos
Philips Radio A/S, Jenagade. - Det
er naturligvis dobbelt ærgerligl,
når det nemt kan undgås, lød sva-
ret.

Gennem Philiskopet reltes en op-
fordring til alle bilejende medar-
bejdere på alle arbejdssteder in-
denfor virksomheden: Sluk billyg-
terne, når vognen forlades ...

HJERTELIG TAK FOR
EN GOD INDSATS ...
- Hjertelig tak for en god indsats,
sagde direktør L. A. Duus Hansen,
Philips-Bofa Aktieselskab for au-
dio-visuelt udstyr, i sin tale for
25 års-jubilaren, salgschef S.
Funch, ved receptionen på Krogs-
højvej i Bagsværd fredag den 18.
november.
Direktøren overbragte den afhold-
te jubilar personalets gave, et
skrivechatol i palisander samt et
fotoapparat.
- Vi er kede af, at jubilaren ikke
længere er på Amager, erklærede
formanden for PPR, Erik Hornsleth,
i sin tale for Funch. Som et syn-
ligt bevis herpå overrakte han
ham en kurv med vinflasker.
I en lille takketale udtrykte S.
Funch sin glæde over, at så man-
ge havde erindret sig hans jubi-
læumsdag. Men jeg vil gerne sige,
at jeg inderst inde ikke bryder
mig om at være midtpunkt, slut-
tede han. (Senere på dagen havde
han skiftet mening: "Det er faktisk
dejligt at være midtpunktet for en
dag!").

TAK
Jeg er så glad og overrasket over
al den opmærksomhed, der blev
vist mig ved mit jubilæum. Da det
vil tage en tid, inden jeg kan nå
at sende hver enkelt, der har glæ-
det mig, en personlig tak, vil jeg
gerne her via Philiskopet bringe
min foreløbige tak. S. Funch

Direktør L. A. Duus Hansen (tv) lyk-
ønsker S. Funch.

PPRs formand, Erik Hornsleth, gratu-
lerer.

DØDSFALD

Jubilaren og hans frue morer sig sam-
men med Finn Henningsen over den
sprælske Iykønskningsadresse.

Mandag den 28. november døde
møbelsnedker Carl Clausen, Philips
Radio A/S .- Fjernsynsfabrikken,
som følge af et ulykkestilfælde på
vej til sit første hjælpe kasse-møde
hos Philips Radio A/S i Jenagade.
Carl Clausen, der blev 55 år, kom
til kabinetsfabrikken for 17 år si-
den og blev i 1956 valgt til fælles-
tillidsmand der.
Både af medarbejderne i virksom-
heden og af de mange kontakter,
han havde indenfor fagbevægel-
sen, var Carl Clausen afholdt' og

respekteret for den saglige og ro-
lige måde, hvorpå han varetog sin
gerning.
Carl Clausen vil blive savnet af
alle, der havde torbindelse med
ham, og medfølelsen samler sig
om hans hustru og to børn.

PENSIONERING
Repræsentant Niels Dalsgaard,
Dansk Røntgen-Teknik AIS, Århus,
forlader med årets udgang sin stil-
ling efter over 40 års virke i sel-
skabet. Vi ønsker hr. Dalsgaard et
langt og lykkeligt otium.
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Jørgen Sommerfeldt, Philips Radio
AIS, overrækker i overværelse af re-
daktor K. Dannefeldt Bothner (th) den
danske 1. præmie til Sv. Nielsen.

FORNEM PRIS TIL
DANSK BANDAMATØR
Ved det årlige båndamatør-grand
prix, der i oktober holdtes i Am-
sterdam, blev den fornemme C. I.
M. E. Sv-pris tildelt den danske
båndamatør, Sv. E. Nielsen. Det
er første gang denne pris, udsat af
Philips, er vundet af en dansk
båndamatør. Vinderen havde ti I
den forudgående danske konkur-
rence indsendt optagelsen af ly-
den fra en enkelt basun, som han
havde trick'et til lyden af et helt
orkester. Som 1. præmie i denne
konkurrence modtog han en ste-
reo-båndoptager.
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FOLKETINGSVALGET kom bag på man-
ge. Hos Philips Radio AIS dog ikke
mere end at man rundt om hos lan-
dets radioforhandlere få dage efter
valgets udskrivelse kunne se omstå-
ende valgplakat. Plakaten proklamerer
simpelthen, at valget er klart - når
det gælder TV - så sætter man kryds
ved Philips.

SIDST I OKTOBER sendte Philips Radio A/S et lysorgel på tur-ne til Slagelse,
Odense, Arhus, Åbenr-å, Esbjerg og Herning. J. Beckmann anskueliggjorde for
forbrugerne den stereofoniske musikgengivelses rigdom på nuancer, idet Iys-
orglet leverer et skiftende farverigt lysakkompagnement til den musik, man
hører.

MØDEPROCENTEN VAR 100

De unge mennesker fik teknisk assistance ved betjeningen af videorecorderen
af B. Stistrup, Philips' informationsafdeling (tv). Vindergruppen bestod af (fra
venstre) Rolf Mcttch-Pe te r s en, Birger Madsen, Johs. Aagaard, Bent Hansen, Eric
Brown samt Niels Tf-oel s-Srnlth.

Mødeprocenten var 100 i den TV-
studiekreds, Ungdommens Natur-
videnskabelige Forening afholdt i
oktober-november. Møderne var
henlagt dels til TV-byen i Glad-
sakse, dels til Philips på Amager.
Som afslutning skulle studiekred-
sens deltagere - fordelt på 5-
mands grupper - producere en TV-
udsendelse. Resultaterne blev be-
dømt af en dommerkomite, hvori
bI. a. civilingeniør Viggo Skov,

Danmarks tekniske Højskole, og
sekretær Erik Hansen, UNF, havde
sæde.

I DISSE TIDER

Grunden til, at så mange køber
biler, er den, at man skal betale
kontant, når man kører i sporvogn.



ANDESPIL - ANDESPIL - ANe

En af præmierne var en kylling, som PPR-formanden, Erik Hornsleth, lynstegte
i grill'en under kyndig vejledning af fruerne Birthe Hansen og J. Andersen.
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Carl Johansen kontroller.er, om fru Kirsten Jessen (tv) har bankonummeret. Fru
Jessens mor, fru Lis Petersen, følger interesseret det spændende opløb.

Lad os så få banko, siger Sv. Loft, mens Børge Mikkelsen (tv) følger brikkernes
placering.

R,EKORD-
TILSLUTNING
TIL PPR- OG
PPL
ANDESPIL
- Vi havde ikke drømt om en så-
dan tilslutning, Der er tale om en
rekord i PPLs korte historie,
Med disse ord bød foreningens for-
mand, B. Matthissen, velkommen
til andespillet fredag den 25, no-
vember i kantinen på Industrigår-
den, Og ikke blot deltagelsen var
rekordagtig - bagefter kunne PPLs
kasserer, Jørgen Schmidt, sende
et rekord-beløb ti I Børnenes Kon-
tor.
Omkring midnat var stemningen
blandt de 100 deltagere stadigvæk
så god, at man valgte at fortsætte
dansen til Blichmann's orkester
endnu en time.

140 KR. MERE
END ÅRET FØR
PPRs kasserer, V. Bjørnholt, kun-
ne efter andespillet fredag den 4,
november i kantinen i Jenagade

John Pedersen (yderst til venstre),
H. Bjerno, P. V. Henriksen og Jørgen
Eriksen sætter deres nummer-ban'er
på kæmpe-bankopladen.
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ESPIL- OG UNGT SELSKAB

sende et rekord-beløb - 660 kr.
eller 140 kr. mere end året forud
- til Børnenes Kontor.

Ved at købe en nummerbon kom
de 115 deltagere med i et ekstra-
spil til fordel for den gode sag.
Bon'en skulle på en kæmpe-banko-
plade sættes udfor det nummer,
man mente blev bankonummeret i
1. og 5. spil
Efter at de mange spil var afvik-
let - og præmierne fordelt - dan-
sede man til hen på de små timer.

LAD OS LÆRE
HINANDEN
ENDNU BEDRE
AT KENDE
Lad os lære hinanden endnu bedre
at kende, sagde fællestillidsmand
Sv. Loft, da han fredag den 25.
november bød velkommen til det
fælles-andespil, som foreningerne
på Philips Radio AIS holdt i Jena-
gade-kantinen.
Efter at have deltaget i andespil-
let om mange flotte gevinster dan-
sede de 350 deltagere til tonerne
af Louis Hansens orkester.

RART AT VIDE
"Fra kontoret lover vi at give op-
lysning på forhånd, hvis enkelte
af de mandlige elever på grund
af modefrisure og påklædning skul-
le være svære at skelne fra det
andet køn."
(Uddrag af brev fra Tårnby kom-
munale skolevæsens kontor for
erhvervspraktik, som personalekon-
torerne på Amager har modtaget.)

De stolte mødre holder sig i baggrunden. Men en enkelt lille pige må først have
sig et knus, før hun sammen med sine kammerater kan nyde is og sodavand,

Tegneseriefigurerne slutter sig til selskabet.

MEGET UNGT SELSKAB
HOS FRU D. JAPSEN ...
Det var et meget ungt, men også
meget feststemt publikum, der
mandag den 7. november aflagde
kantinen i Jen"gade en visit. Øko-
noma, fru D. "lapsen, og hendes
flinke damer ha~de indbudt Philips'
Børnehave til et besøg. Efter at
mængder af is og sodavand var
nydt, fik de 50 børn af PPR over-
draget fire kendte tegneseriefigu-
rer i kæmpeformat, en gave som
vakte almindelig jubel.

Tak fordi du kom, siger fru D. Japsen
til Per Lund Madsen.



PHILIPS RADIO AIS - FJERNSYNS FABRIKKEN står der nu i neon på facaden
af det tidligere maskinsnedkeri på Landlystvej i Hvidovre. Samtidig er den nye
bygning nået op i rejsehøjde (nederst).

MÆGTIG
EFTERÅRSFERI E
FORTO
SKOLEELEVER

- Det var en mægtig efterårsferie,
var det første de to skoleelever,
den ll-årige Finn Hougaard, Nr.
Åby på Fyn, og den 16-årige Kurt
Jensen, Alestrup ved Hobro, sag-
de, da de torsdag den 16. oktober
vendte hjem fra en rejse til Eind-
hoven. De to drenge havde vundet
rejsen i en konkurrence, Philips
for nogle måneder siden udskrev
om den mest fantasifulde udnyt-
telse af ME-byggesættet. Sammen
med P. Schouenborg, Philips Radio
AlS, besøgte de to drenge bI. a.
.Evcluon", som for dem var et
sandt eldorado af udnyttet teknisk
fantasi.

Kurt Jensen havde konstrueret en tip-
vognbane.

Finn Hougaard havde til dommerkomi-
teen indsendt en, "gåmaskine" .

-
SPORTEN
Bridge:
KLAR SEJR
Lige til det sidste herskede der en
del usikkerhed om, hvem der skul-
le sikre sig vinderpladsen i Phi-
lips' Efterårsturnering bridge.
Men vinderholdet fik dog en klar
sejr hjem, idet det med et handi-
cap på 34 points opnåede 80
points.
Holdet bestod af U. & E. Søren-
sen og frk. Kate Elm/Poul Hansen.
Andenpladsen gik til holdet, som
bestod af fru G. Rummelhoff/G.
Tolstrup og R. Jespersen/E. Tol-
strup, der med et handicap på 41
points fik 55 points.
Håndbold:
DAMERNE IGEN!
Nu er KFIU's vinterturnering
håndbold i fuld gang. De tre Phi-
lips-hold har allerede været i kamp
ialt ni gange i dette efterår. Mens
damernes divisionshold fortsætter
sin fremmarch, er for herrernes
vedkommende tab og gevinst gået
nogenlunde lige op.
Philips-damerne har slået Baltica
lO-log B&W 13-5. Herrernes di-
visionshold har tabt til KTI 17-18
og til B&W 10-12. Bedre gik det
mod HIF, som blev slået 20-10.
Herrernes 2. hold er det gået
pænt. De har kun tabt den ene af
tre kampe. Det var mod Hvl C, som
vandt dysten 13-21. Philips mødte
til den kamp kun med fire spille-
re. Til gengæld vandt holdet over
IBM 16-8 og over Mærsk 20-10.
Skak:
DYSTEN OM PHILIPS-
MESTERSKABET 1966
Der skal spilles 20 kampe, inden
man i løbet af foråret har fundet
frem til, hvem af de ni aspiranter,
der for det kommende år skal kun-
ne smykke sig med Philipsmester-
titlen i skak.
- De første kampe er allerede
spillet, oplyser skakklubbens for-
mand, E. Haurberg, og man vil
fortsætte med kampe hver 14. dag
vinteren igennem.
Skakklubben regner iøvrigt med i
februar at kunne indbyde til et
møde med den danske stormester
Bent Larsen, som dels vil holde
foredrag, dels vil spille et simul-
tanparti.



VETERAN
DER BLIVER VED ...
Conny Tøttrup har Uet tildelt æres-
pokal al håndbold.ldelingen lor mere
end 17 års aktiv spillerindsats.

Som den første fik Conny Tøttrup
fornylig overrakt håndboldafdelin-
gens ærespræmie, en smuk sølv-
pokal, som Philips' dygtige hånd-
boldpiger i 1962, 63 og 64 vandt
ved det store Svendborg-stævne.
Ærespræmien var en påskønnelse
af Conny Tøttrups store indsats
gennem mere end 17 år som aktiv
spiller på damernes 1. hold. Men
Conny Tøttrup har ingen planer om
at hvile på sine gerninger. Hun
håber at fortsætte på holdet længe
endnu. - Men dermed være ikke
sagt ,at frisk blod ikke ville virke
stimulerende på afdelingens virke,
siger hun.
Det er en imponerende række sej-
re og mesterskaber, Conny Tøttrup
har været med til at hente hjem
til Philips' håndboldafdeling. li-
sten tæller ikke færre end seks
unionsmesterskaber i KFIU's tur-
neringer, tre landsdelsmesterska-
ber i D.D.S.G. og I.'s stævner, et
FKBU-mesterskab, samt placerin-
gen som det bedste damehånd-
boldhold ved Skandinavisk Sports-
stævne i Stockholm i 1963 med
deltagelse af Philips-hold fra Dan-
mark, Norge og Sverige.

Vi har for mange præmier
Selv tager Conny Tøttrup sin nye
værdighed med en knusende ro.
Hun har begge ben på jorden, og
spørger man hende, hvorfor hun
tror, at ærespræmien er tildelt
hende, svarer hun, at det er nok,
fordi afdelingen har vundet for
mange præmier, så der ikke læn-
gere er plads til dem i udstillings-
skabene. Hun spiller håndbold, for-
di hun kan lide det. Det er afgjort
ikke for motionen s skyld. Den får
hun gennem gymnastik, som hun
også dyrker. - Håndbold er et dej-
ligt afvekslende spil, hvor stillin-
gen kan skifte på få øjeblikke. Men
der er endnu en grund til, at jeg

I

er medlem af Philips' håndboldaf-
deling, fortæller hun. Vi har et
pragtfuldt kammeratskab på hol-
det, og det kunne jeg slet ikke
undvære. Derfor bliver jeg også
ved med at spille, indtil man sæt-
ter mig af holdet.

Håndboldspillet har også skaffet
mig ud på mange interessante rej-
ser. Hvilken der har været den
bedste, kan jeg faktisk ikke sige.
Hver gang jeg kommer hjem fra en
tur, synes jeg, den har været det.
Men selvfølgelig var det en spæn-
dende oplevelse ~t være med i det

En anseelig præmiesamling pryder nu
Conny Tøttrups nydelige hjem i Tårn-
by. Sølvpokalen, Conny Tøttrup holder
i hånden, er en ærespræmie fra Phi-
lips' håndboldafdeling.

Skandinaviske Sportsstævne i
Stockholm og få lov til at prøve
kræfter med hold fra de andre
skandinaviske lande. Og allermest
morsomt var det naturligvis, at vi
kunne vinde håndbold-turneringen.
En lille oplevelse kan jeg måske
lige fortælle. Ved sidste års lands-
delsstævne i OlIerup, arrangeret af
D.D.S.G. og 1., skulle vi møde
klubholdet, Alborg 1901. Holdet
regnede os ikke for noget, for vi
var jo kun et firmahold. Spillerne
hos Alborg 1901 mente selv, de
kunne sætte tempoet. Men de våg-
nede hurtigt op. Vi satte fart i
spillet fra starten, og der var ikke
gået mange minutter, før bolden
var i deres net. Vi overrumplede
dem fuldstændig og vandt kampen.
Så der kan man se: Man skal al-
drig undervurdere en modstander
- i hvert fald ikke når det er Phi-
lips-holdet, det drejer sig om.

-
- Jeg er helt enig i, at nyt blod
vil være særdeles velkommen, si-
ger håndboldafdelingens formand,
A. Sieben. Skal afdelingens mange
stolte traditioner føres videre på
dame-siden, må vi have friske
kræfter. Der må i Philips-selska-
berne gemme sig mange talenter,
som blot ikke ved det selv. Har
De lyst til at prøve håndboldens
glæder, er De velkommen til at
kontakte mig - personlig eller på
lokal 661.

VELKOMMEN
I KLUBBEN

Kommer De for en kortere eller
længere periode på besøg i Eind-
hoven, er De meget velkommen i
den internationale Philips-klub,
som findes i byen, hedder det i
et brev fra klubben. Klubbens lo-
kaler ligger nær ved Eindhoven
station. Den indeholder bl. a. bord-
tennis- og billard-salon samt TV-
stue. Klubben er åben mandag og
onsdag kl. 20-23 samt fredag kl.
20-24, og alle Philips-medarbej-
dere er velkomne.

60 PHILIPS-MEDARBEJDERE mødtes i
begyndelsen af november i Redovre-
Centret, da Idrætsforeningen havde
indbudt til den første bowling-aften.
Blandt disse var Ellen Stenhøj (med
kuglen) og Jonna Nielsen. Bowling-
interesserede kan få oplysninger hos
V. Nyberg, lokal 69t.

SAOAN SET
Når alting bliver standard, er ver-
den ideel.
Tænk alle er som alle og ingen
som sig selv. Arnull Øverland.

Et kompromis er kunsten at dele
en kage, så alle tror, at de har
fået det største stykke.
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JULE-GODTER

Træet skal De bare lade stå, så
kan vi bruge det juleaften!

- Far kan ikke finde julegaverne,
vis ham, hvor han gemte dem, .. !

Næh, Edwin! Alle de dejlige jule-
gaver, jeg kan bytte 3. juledag!

Hvis du er julemanden, hvem er så
han der ... ?

Min kone er nervøs for, at jeg skal
glemme at sende julekortene igen
i år!
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