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Det ny TV-båndoptagersystem giver mange fordele tilforbrugerne.

Fremtidens TV-båndoptager
Video 2000 er navnet på et nyt system for
video-båndoptagere. Det er netop blevet
præsenteret på et pressemøde i Eindhoven,
hvor det blev mødt med spontan hyldest.

Video 2000 bruger en kassette på stør-
relse med en billigbog. Kassetten kan ven-

des, og spilletiden er op til to gange fire
timer. Systemet er udviklet af Philips i
samarbejde med Grundig, og det giver
mulighed for at indstille 16døgn frem.

... side 3

MiDiwatt var morgenfrisk
Hej, hvor det går - Vejret er mildt, humø- stævne. En ny form for sommerfest - sund,
ret højt og tempoet godt - kan det være hyggelig og festlig, for selvfølgeligvar der
bedre. Sjælsø Rundt ligger forude - og en sørget for passende festivitas bagefter.
række friske Miniwatt-medarbejdere og fa- Læs mere på bagsiden ...
milie havde i den forbindelse sat hinanden

Tempoet ser ud til at være behageligt - men alle nåede under diplom-tiden ...

Farve-studie
til Århus
Til vinter får Århus sit første farve-
TV-studie, som indrettes i Dan-
marks Radio's nye bygninger i
Halmstadgade. Dermed går et
længe næret ønske i opfyldelse. Hid-
til er de farve-optagelser, der er
kommet fra Århus, produceret i Ca-
sino-studiet i byens centrum. Det er
sket ved hjælp af udstyret i OB-
vogne.

Ordren er afgivet til Philips. Den
er på 14 mil!. kr. og er den største
samlede TV-elektronik-ordre fra
Danmarks Radio. Studiet bliver for-
synet med LDK 5 kameraer fra
Philips. PYE-TVT og Philips står
for projektering og idriftsættelse.
Blandt underleverandørerne er NP-
Elektroakustik, N. Tønnes Peder-
sen A/S, Storno samt Bruun & Sø-
rensen.

Bedriftslæge-funktionen hos Philips har ek-
sisteret i30 år. Vi ser nærmere på, hvad den
beskæftiger sig med .... side 4 og 5.
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KONTORARTlKEL-LAGERET er flyttet till. sal i Industrigårdens nordflet. Et kæmpe-
arbejde er ved at være endt for personalet, der i et par uger slæbte for at få det ny lokale
indrettet hurtigst muligt. Det tidligere kontorartikel-lager skal indrettes til undervisningslo-
kaler. Her er feriehjælper Annette Jessen (barnebarn af Helen Jessen), Irene Christensen,
Helen Jessen og Anita Due i gang med atfinde rette plads til endnu en ladning.

Det sku' være så godt ...
Da jeg er repræsentant for Philips Elappa-
rat A/S, besøger jeg dagligt forhandlere i
København. Fra dem hører jeg alt for tit,
at de har »osere« inde, der vil vide om det
og det Philips produkt nu også er så godt,
som de har hørt. De første gange fortæller
disse forhandlere, at ved at købe et Philips
produkt går man aldrig galt i byen.

Når forhandleren derefter forsøger at
sælge »oseren« noget, siger denne, at han/
hun har en bekendt hos Philips, som kan
skaffe varen meget billigere. I enkelte til-
fælde kender de på forhånd prisen og
forsøger over for forhandleren at presse
hans pris længere ned.

Når jeg næste gang besøger forhandle-
ren, og han den dag har haft et par osere
inde, er det bestemt ikke sjovt at komme
fra Philips. Sådanne forhandlere, som gen-
tagne gange har set en handel gå deres
næse forbi, fordi de har omtalt Philips
produkter positivt, vil i masser af tilfælde,

Hans Bang

når der forespørges på et Philips produkt,
fremhæve et konkurrerende mærke, for
herigennem at få spørgeren over på en
vare, som kun han kan levere. Men ikke
kun her gør det skade for vort »Rederi«.
Denne forhandler er i de fleste tilfælde
medlem af "en indkøbsforening, og sidder
måske i bestyrelsen, eller endnu værre i
deres indkøbsudvalg. hvor han kan skabe
en negativ stemning for Philips.

Ved for mange af disse henvendelser hos
vore gode forhandlere ødelægger vi selvet
godt salg af vore produkter i deres forret-
ninger og indkøbsforeninger. ikke bare
over for disse såkaldte osere, men også
over for kunder, der ikke har den mulighed
at kunne købe fordelagtigt ind hos Philips.
Dette indlæg er en appel til alle i Philips,
for jeres eget og Philips' skyld.Så lad det
fortsat være godt.
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Glasset kommer
væk fra karnappen
Når den ny facade-beklædning sættes op,
bliver karnappen, der danner overgang til
marketenderibygningen beklædt med alu-
minium. Den får samtidig ovenlys og kun-
stig belysning. Det er en følge af en under-
søgelse blandt de 180 medarbejdere i syd-
fløjen. De blev bedt om at svare på, om de
vil savne den glasvæg, der i dag er ud mod
gården.

107 havde besvaret skemaet - og heraf
svarede 80, at de ikke ville savne glasvæg-
gen. Flertals-indstillingen følges, når faca-
den sættes i stand.

I forbindelse med undersøgelsen har vi
modtaget et læserbrev fra E. Vachal, Phi-
lipsLampe:

Et udsendt memo vedrørende karnap-
pen i gården - det må da være medarbej-
derindflydelse, så det batter. Der er tale
om et hjørne, som det tager brøkdelen af
et sekund at passere. Stemmeprocenten
var ca. 60 - og uden ellers at drage sam-
menligning skal det lige anføres, at stem-
meprocenten ved valget til bestyrelsen i
Philips blev 54.

Nu er der så tilbage at håbe, at vi også
får lov til at stemme om, hvorvidt vi skal
lave kaffe og skære vort franskbrød på
toiletterne - for det går da meget godt, som
systemet fungerer i øjeblikket, ikke?

• Den store kopimaskine i Philips trykkeri
havde allerede 30. juli taget den første
million kopier - kun 10 måneder efter at
den blev installeret. Begynder man at
regne på tallene, er det ikke mindre impo-
nerende. Maskinen har nemlig i gennem-
snit taget 100.000 kopier om måneden, og
hvis man sætter en måned til 20 arbejds-
dage bliver det til 5000 kopier pr. dag. Når
hver arbejdsdag er på otte timer, bliver der
hver time taget 625 kopier - svarende til
godt 10 kopier i minuttet. Det vil sige, at
der bliver taget en kopi på maskinen gen-
nemsnitligt hvert sjette sekund.
• En stor sten var kastet gennem ruden
over hovedindgangen ud mod Prags Boule-
vard, da medarbejderne mødte på arbejde
mandag 30. juli. Arsag og ophavsmændene
til hærværket er ukendt. Ifølge politiets
oplysninger var der den pågældende week-
end en serie af hærværk i kvarteret.

ADVOKAlliJÆLP i hverdagen er titlen
på en pjece som netop er udkommet. Den
kan rekvireres i Det danske Advokatsam-
funds sekretariat, Kronprinsessegade 28,
1306Kbh. K; tlf. 01 - 14 49 50.

Aarhuus Stifts tidende kommenterede det
britiske regentpars besøg således ...



lelt. Mange forbrugere vil med model N
1702 fuldt ud få deres behov for en TV-
båndoptager dækket til en fornuftig pris,
der ligger 25-30 procent under prisen for
modeller i det nye system. I Video 2000-

systemet er der taget højde for modeller
med slow-motion, quick-motion og still-
billede. Der kommer også transportable
modeller, beregnet for det farvekamera,
der er på vej fra Philips. Efter at den første
model i systemet, VR 2020, er introduceret
i Danmark i 1980, vil der blive introduceret
ekstra tilbehør. "Det gælder dels fjernbetje-
ningskontrol for alle funktioner, "dels til-
slutningsmulighed, sådan at der kan over-
føres signaler på videobasis, det vil sige fra
et kamera eller en anden TV-båndoptager.

Fremtidens TV-båndoptager
har otte tinters spilletid
En virkelig nyskabelse er på vej inden for
TV-båndoptagere. Philips har i samar-
bejde med Grundig udviklet et nyt system,
»Video 2000«, der præsenteres herhjemme
næste år.

Video 2000-systemet adskiller sig på væ-
sentlige punkter fra de hidtil kendte sy-
stemer inden for TV-båndoptagere. Det
bruger en kassette på størrelse med en
billigbog. Kassetten kan vendes, og spille-
tiden er op til to gange fire timer. Anven-
delsen af kassetten er lige så nem som af de
kendte lydkassetter, som Philips introduce-
rede i 6O'erne, og som siden er blevet
standard-system verden over.

En indbygget mini-computer giver den
bedst mulige kontrol af ind- og afspilning
samt talrige programmerings-muligheder.
Systemet kan for eksempel programmeres
til at foretage indtil fem optagelser af for-
skellig længde på forskellige kanaler og
forskellige tidspunkter inden for 16 døgn.
En TV -båndoptager i Video 2000-systemet
kommer til at ligge i 10.000 kroners klasse.

Video 2000-systemet sætter dog ikke det
nuværende system ud af spillet. De to
systemer vil indtil videre fortsætte paral-

Philips' ny system for TV-båndoptagere har vendbare kassetter, der er lette at betjene.

bruges som almindelig mono-båndoptager
- blot ved at trykke på en knap.

Nøglen til hele systemet er Philips kas-
settebåndoptager AAC 4000. Den arbej-

der med to spor, på det ene kan der
indspilles, mens der lyttes til det andet
spor, men man kan også lytte til begge spor
på en gang. Båndoptageren har nemlig to
tonehoveder, der arbejder parallek,
Sprogkassetterne er i øvrigt beskyttet, så-
dan at man ikke uønsket kan slette lærer-
sporet. Lærere, der selv ønsker at indspille
kurser på lærersporet, kan ved hjælp af en
trykknap omstille maskinen til denne funk-
tion.

Mini-sproglaboratoriUID
til at bmge ihjemmet
Nu er det ikke længere nødvendigt at tage
hjemmefra for at få de fordele, et sprogla-
boratorium kan byde på. Philips har intro-
duceret et lille, transportabelt indlærings-
system for sprog, der er opbygget på
samme måde som de store, stationære
sproglaboratorier.

Kurserne er opbygget til dem, der gerne
vil studere for sig selv. Men de kan også
bruges i sprogskoler og sproglaboratorier,
hvor der i forvejen bruges compact kasset-
ter. Systemet er også hensigtsmæssigt i
forbindelse med intern undervisning i virk-
somheder og foreninger.

Der kan fås sprogkurser for begyndere
og til viderekomne. Hvert kursus består af
flere sværhedsgrader eller trin. Hvert trin
kan købes separat, og for hver sværheds-
grad er der seks compact eassetter og en
bog. Kurserne omfatter engelsk, USA-
engelsk, tysk, fransk, spansk, italiensk,
russisk, protugisisk, græsk og arabisk. Der
findes dog også turistkurser på kun een
kassette, her kan der vælges mellem 30
sprog.

For hvert trin i et kursus er der en bog
med illustrationer. Bogen til et begynder-
kursus indeholder en række enkle stregteg-
ninger , der er beskrevet i korte træk med
nemme sætninger på det sprog, man øn-
sker at lære.

Båndoptageren leveres komplet med ho-
vedtelefon og mikrofoner og fungerer både
ved lysnet og batteridrift. Den kan også

Indlæringssystemet er det samme som ide store sproglaboratorier. Det er effektivt, og man
kan sidde ifred og arbejde med det hjemme.
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Bedriftslægen skal først
og fremmest forebygge
Johs. o. Hagelsten har været bedriftslæge
for Philips i 10 år - en tredjedel af den tid
begrebet har været en realitet i virksomhe-
den. Vi har i den forbindelse haft en
samtale for at høre, hvordan opgaven løses
i praksis.

- Bedriftslægens funktion er først og
fremmest af forebyggende art, siger Johs.

O. Hage1sten. Desuden kan han tage sig af
behandlende virksomhed, hvis der er tale
om akutte tilfælde, eller hvis det har noget
med arbejdet at gøre. Han kan også hjælpe
ved revalidering.

Dr. Hagelsten er bedriftslæge for Philips
i Københavns-området. Han er hver efter-
middag på en af Philips' afdelinger rundt

Philips-koncernens barndom går tilbage
til tiåret før århundredskiftet. Virksom-
heden blev grundlagt i og omkring
Eindhoven, der lå i et fattigt område
med arbejdsløshed. Der var ingen læger
i området. Virksomheden indstillede
sig derfor på selv at etablere en sund-
hedstjeneste for de ansatte.

Det er helt tilbage til denne tid, at vi
skal finde grundlaget for Philips-tradi-
tionen med at have læger tilknyttet
arbejdspladsen.

En egentlig bedriftslægeordning blev
etableret herhjemme for nøjagtig 30 år
siden, 1. august 1949. Noget enestå-

Philips har lang tradition
for bedriftslæge-tjeneste

ende på den tid, og Philips var blandt
de første virksomheder overhovedet
herhjemme, der sørgede for en sund-
hedstjeneste.

Forståelsen for at det er gavnligt med
en bedriftssundhedstjeneste har kun
langsomt vundet indpas herhjemme,
men nu lader det til, at der sker noget. I .
hvert fald foreskriver den ny arbejds-
miljølov, at der skal være bedriftssund-
hedstjeneste på en række virksomhe-
der. Philips er endnu ikke blandt de
virksomheder, der skal have det, men vi
kan altså alligevel fejre 30 års fødsels-
dag for den ...

Lunge-lægen takker af
Onsdag 6. juni blev en mærkedag hos
Philips. Det var nemlig dagen, da den
sidste lungeundersøgelse fandt sted. Nye
regler kræver at stråledoserne næsten skal
halveres i forhold til dem, der bruges i det
apparat, Philips har stående. Et nyt appa-
rat er temmelig kostbart, og da der ikke er
fundet tilfælde af tuberkulose de sidste fem
år, har man valgt at nedlægge funktionen.

Det betyder samtidig, at Philips har ta-
get afsked med Gunhild og Kay H. Clau-
sen, der i godt og vel 30 år har gennemført
undersøgelserne.

- Det var en vældig service, da Philips i
sin tid etablerede tuberkuloseundersøgel-
ser, siger Kay H. Clausen. Philips var
foregangs-firma - og siden fulgte flere ef-
ter. Dengang var tuberkulose en folkesyg-
dom - og vi fandt hvert år flere tilfælde
også hos Philips. Siden er bekæmpelsen
blevet særdeles effektiv - og det er fem år
siden vi sidst fandt et tilfælde herude. Til
gengæld har vi fundet andre tilfælde af
lungesygdomme, f.eks. lungekræft.

Gunhild og Kay H. Clausen har været
sammen om arbejdet gennem alle årene.
Hun har stået for det administrative, han
for det egentlige gennemsyn. De har fået
mange venner på Philips, og det er med en
anelse vemod, parret har takket af.
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omkring i byen, men hyppigst på Industri-
gården eller i Jenagade. Alle medarbejdere
får tilbud om en årlig helbredsundersø-
gelse, og Hagelsten varetager øvrige funk-
tioner, der pr. definition ligger under hans
arbejdsområde.

- Helbredsundersøgelserne er frivillige,
men 95 procent af medarbejderne tager
mod tilbudet. Desuden har jeg konsulta-
tion, her kommer der hver uge 20-50, der
ønsker hjælp med det ene eller det andet.
Reglen er, at der skal være tale om akutte
eller arbejdsbetingede lidelser - men det er
nu langt fra altid tilfældet.

Hagelsten beretter således om en medar-
bejder, der kom op til ham sidst på ugen og
bad om en recept på P-pilller. Ikke noget
akut tilfælde var lægens beklagende kom-
mentar - svaret faldt promte: »Det er
sandelig et meget akut tilfælde« ...

- Vi har været ude for overordnede, der
ringer til os angående en medarbejder, der
ofte er sygemeldt. Vedkommende vil have
os til at undersøge, om der virkelig er tale
om sygdom. Det er naturligvis ikke vores
opgave. Det længste vi kan strække os til
er, med den pågældendes accept, at ringe
til vedkommendes egen læge og måske få
uddybet diagnosen. Vi giver os ikke af med
det, der blandt bedriftslæger benævnes
som dyneløfteri.

Hagelsten understreger, at sundhedstje-
nesten er underlagt samme tavshedspligt
som praktiserende og andre læger, med
mindre der findes arbejds-betingede ska-
der, der skal rettes, eller sygdom, der kan
bringe andres liv og helbred i fare. Spørge-
skemaet, som udfyldes i forbindelse med
helbredsundersøgelsen, tilintetgøres bag-

Gunhild og Kay H. Clausen er kendt af de fleste medarbejdere hos Philips. De har nu
foretaget den sidste lunge undersøgelse her.



efter, eller det gives tilbage til den under-
søgte. Kun personalet i sundhedscentrene
har adgang til journalerne.

Under bedriftslægens opgaver hører og-
så, at han skal orientere om generelle
problemer, for eksempel hvis en større
influenzaepidemi er på vej eller om sani-
tære forhold. Desuden holder han øje
med, for eksempel, om der er ordentlige
forhold for kaffebrygning og opvask - det
må ikke foregå på toiletterne ...

Hagelsten understreger i øvrigt, at han
er vældig glad for kontaktudvalgets ar-
bejde, både i Jenagade og på Industrigår-
den. Her mødes repræsentanter for perso-
nalet med sundhedscentrets personale, og
gennem denne forbindelse undgås, at pro-
blemer kan nå at vokse sig for store.

Også sikkerhedsarbejdet fungerer til-
fredsstillende. Selvom Philips er en virk-
somhed med relativt få sikkerhedsmæssige
problemer, er det jo rart, at ulykkesstati-
stikken er mager.

Johs. O. Hagelsten.

Philips-medarbejder
»forsker«
ialternativ energi
Det er nu nok næppe oliekrisen, der har
fået Ulf Korremann fra Industri og Forsk-
ning til at kaste sig ud i eksperimenter med
udnyttelse af solenergi, men snarere et
ferievejr, der har ansporet til indendørs
hobbypuslerier. Resultatet af Ulf Korre-
manns feriesyssel er en håndsnittet model-
båd på en halv meter, der på taget er
forsynet med seks Philips solceller. Selv i
gråvejr kan båden skyde en fin fart, og i
klart solskin den sejle hele 40 cm/sek. Ved
»jomfrurejsen« i søen i Fælledparken viste
det gode skib, hvad hun dur til.

Er der andre i huset, der »gør« i lig-
nende utraditionelle energiformer, så er
Philiskopet's konsulent udi alternativ ener-
gi interesseret!

Ulf Korremann sender skibet udpå jomfru-
rejsen,

G. Seegren har som sygeplejerske mangeartede opgaver. Her hjælper hun en medarbejder
med en skadet finger.

ganisation ILO har opstillet følgende
definition af arbejdsmedicinens op-
gave: Arbejdet skal tilpasses bedst mu-
ligt til mennesket, og mennesket skal
tilpasses bedst muligt til arbejdet.

Det er i forbindelse med arbejdets
tilpasning til mennesket, at Philips har
været pioner. Bordene blev tidligt til-
passet, sådan at de var behagelige at
sidde ved, der blev arrangeret lodde-
kurser, sådan at montricerne fik lært
den rigtige arbejdsstilling. Og i de
senere år har der været spørgsmålet om
placering af dataskærme. De skal nem-
lig hverken placeres ved vinduet eller
modsat, sådan at der kommer genskin.
Desuden skal de sidde tilpas lavt eller
på skrå. Et eksempel på positiv medicin
- der forebygges i stedet for behandles.
Sundhedstjenesten tages med på råd,
når arbejdspladserne skal indrettes.

Hvad er sundhed?
Sundhed er af vendenssundheds-orga-
nisationen WHO blevet defineret såle-
des: Sundhed er en tilstand af funktio-
nel harmoni mellem mennesket og de
omgivelser og opgaver, mennesket stil-
les over for i bredeste forstand. Sund-
hed er altså ikke blot en tilstand uden
klager, og uden svagelige tilstande eller
legemlige eller psykiske forstyrrelser -
kort sagt »trivsel«.

Medicinen har været inde i faser, der
begyndte med behandling, siden be-
gyndte man at se efter årsagerne til at
folk bliver syge. I de seneste år er man
begyndt på det, der kaldes positiv me-
dicin - nemlig at det ikke er nok at
forhindre/behandle sygdom. Det er lige
så vigtigt, at mennesket bliver anbragt i
de bedst mulige omgivelser både på og
uden for arbejdspladsen. Det fører na-
turligt over i bedriftssundhedstjene-
sten.Den internationale arbejderor-
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SER.VICE-MØDE:. Philips Service i Danmark var vært, da administrationsfolk: fra
servlc~afdelmger,:e I Europa var samlet i maj for at udveksle erfaringer og for at se lidt på
fremtidsperspektiverne. Deltagerne er her fotograferet i Fredensborg.

Professionelt TV i Montreux
PEI's afdeling for professionelt TV-måle-
udstyr deltog sidst i maj i et internationalt
TV symposium og teknisk udstilling, der
blev holdt i Montreux, Schweiz. Philips
stand var mindre end tidligere, idet PYE
TVT ikke ønskede at deltage. Standen
blev delt med grupperne Elcoma og ELA-
EDS fra Eindhoven. Det udstyr, Philips
udstillede, var dels kendt udstyr som ITS
og demodulatorer, dels et par nyere signal
generatorer og modulatorer.

Af det ny udstyr, der i år blev præsente-
ret i Montreux samlede interessen sig først
og fremmest om PM 5570 (test signal gene-
rator) PM 5534 (prøvebillede generator)
samt PM 5533 (video signal generator).

Demodulatoren PM 5560 skabte også
denne gang interesse, samt vor nye modu-
lator til CATV anlæg PM 5592.

Det generelle indtryk fra Montreux er
færre nyheder og lidt færre besøgende end
tidligere. JA

På Philips stand ses her produktchef en for PTV i Frankrig, Andre Bassargette.

1000 MILLIONER 10DIORØR er blevet produceret i Blackburn, England, i de 40 år,
virksomheden har eksisteret. Det anslås, at det har taget 80.000 mand-år at udvikle og
producere de 10~0 millioner radiorer. Blev alle radiorørene lagt i forlængelse af hinanden
ville de kunne na to gange rundt om jorden.
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FlyttetravIhed
hos AP/PEI
Ep stor mødeaktivitet går forud for flyt-
rnngen af A. P. Radiotelefon A/S til Jena-
gade. Der har blandt andet været holdt et
stort samarbejdsudvalgsmøde, hvor både
udvalgene på Amager og i Hvidovre del-
tog.

På det store SV-møde blev der nedsat en
såkaldt HR-gruppe (Human Relations),
der behandler de spørgsmål, flytningen
rejser for de involverede medarbejdere.
Formand er Carl Hermann, og udvalget
består i øvrigt af Axel Andersson, Lis
Christiansen, Gerda Frederiksen, Knud
Rasmussen, P. Rigbolt, O. Steinmetz og
N. Søgård.

HR-gruppen har haft en del møder, og
man har blandt andet set på interesser og
forhold omkring buskørsel til Amager.

En anden arbejdsgruppe har stort set
fået fastlagt produktionsområdets fremti-
dige struktur, selvom der stadig er noget
tilbage. Det gælder for eksempel hjælpe-
funktionerne. En anden gruppe ser på
logistikken, det vil sige indkøb/materiale-
flow i virksomheden.

En gruppe arbejder med at se på omfan-
get og placeringen af metalvarefremstillin-
gen i den kommende virksomhed. Endelig
er en arbejdsgruppe travlt beskæftiget med
at fastlægge de enkelte afdelingers place-
ringer og arbejdspladsernes udformning.
Et arbejde, der ventes sluttet i løbet af kort
tid.

En styregruppe bestående af S. Janlev,
Hans H. Olsen og Bent Rasmussen skal
med J. Gottlieb som sekretær sørge for, at
der kommer et samlet projekt ud af de
anstrengelser, grupperne gør sig. Styrings-
gruppen skal sørge for, at alle relevante
oplysninger findes frem.

Philips i Canada har tegnet kontrakter på
terminalsystemer til en samlet værdi af
mere end 50 mill. kr. Den første ordre er
afgivet af firmaet Computelog gælder in-
stallationen af næsten 400 terminaler, der i
midten af 1980 skal installeres i mere end
100 forsikringsafdelinger over hele Ca-
nada. On-line terminalerne skal sørge for
bankforretninger, forespørgsler, data-input
og behandling og tekstbehandlings-
funktioner. Den anden ordre er til Royal
Bank of Canada, der skal have installeret
1200 bank-terminaler i den vestlige del af
Canada sidst i 1980.

Philips højttaler RH 544 har vundet en
japansk pris for dens enestående kvalitet.
Pr~sen er Be~t Stereo Component Grand
Pnx, som højttaleren vandt i sektoren for
importerede produkter. Konkurrencen er "
organiseret af bladet »Stereo Geijyutsu«
(Stereo Kunstnerne).



I 25 ÅRS JUBILÆUM I

Klara Aahøj Ib Lindholm

Torsdag 30. august: Montrice Klara Aahøj,
Philips Elektronik Industri A/S. Reception
kl. 10.30 i mødelokale C iJenagade.
Fredag 14. september: Markedsanalyse-
chef, cand. merc. Ib Lindholm, Philips
Industri og Handels A/S. Reception kl.
10.30 i mødelokale 416, Prags Boulevard
80.

Udnævnelser
Kontorassistent Jette Gantzel, Philips
Radio, er udnævnt til overassistent.
Systemkonsulent, civilingeniør lic. tech.
Jørn Knudsen, Organisation & EDB, er
udnævnt til afdelingschef.
Overassistent Ole Knudsen, Philips Elap-
parat A/S, er udnævnt til fuldmægtig.
Systemkonsulent Kurt Lind, Organisation
& EDB, er udnævnt til afdelingschef.
Kontorassistent Jan Poulsen, Philips Radio
A/S, er udnævnt til overassistent.

Udlært
Pr. 31. juli er følgende udlært på kontor-
området:
Ulla Drisgaard Larsen, Steen Tang Morse,
Hanne Ekstrem Petersen og Jens Olsen.

På pension
Montrice Ellen Navntoft, Philips Elektro-
nik Industri, gik på pension 3. august efter
23 år hos Philips.
Fredag 31. august: Ekspedient Roald
Larsen, Hovedselskabet, efter 21 års an-
sættelse.
Fredag 31. august: Assistent Anne-Marie
Schlottmann (Rie), Philips Elektronik In-
dustri A/S, efter 31 års ansættele.

Tak
Hjertelig tak for venlig opmærksomhed
ved mit jubilæum og for alle de dejlige
gaver, man gav mig på min højttidsdag.

S. Johansen

Tak til alle, der var med eller på anden
måde var med til at gøre mit 25 års jubi-
læum til en uforglemmelig oplevelse.

Sv. Høj

Modtag min hjerteligste tak for alle de
pragtfulde gaver og den overordentlig vel-
tilrettelagte virak i forbindelse med min
overgang til en tilværelse som glad pensio-
nist.

Kristine Andersen

STEEN JOHANSEN, overassistent i Medico,
blev fejret behørigt, da han 21. juni fejrede 40 års
jubilæum. P. B. Frederiksen, der i 33 år har
arbejdet sammen med jubilaren, fortalte om sam-
arbejdet gennem årene og overrakte kollegernes
gave, et ur. En hyldest på vers blev læst op, og
Th. Fausbøll, der har været med i alle 40 år,
benyttede lejligheden til at genopfriske minder.
Steen Johansen havde indtalt et kassettebånd,
hvor han muntert fortalte om sin tid i firmaet.
øverst ankommer jubilaren, og nederst er han
omgivet af kolleger.

VILLY JENSEN, salgschef i Philips Lampe
A/S, har det med at gå ifolk med træsko på - og
der er også nogle der mener, at han går rundt i
huset med træsko på. Det var udgangspunktet i
den tale, Carl Nielsen holdt for sin kollega, der·
fejrede 25 års jubilæum 3. august. I samme
forbindelse overrakte han kollegernes gave, et
fotografiapparat med linse. Her fejres jubilaren
behørigt - og vi ser Carl Nielsen på slap line.

Dødsfald
Værkfører Erik Skaaning, Philips Elektro-
nik Industri A/S, døde lørdag 4. august
efter længere tids svær sygdom, 54 år. Erik
Skaaning blev ansat hos Philips i 1945.

Ide-kassen
Ide-kassen på armaturfabrikken har mod-
taget følgende forslag:

Alice Rita Pedersen: Hjælpeværktøj til
brug ved samling af lavluminansgitre.
Skønsmæssig præmie 150 kr.

Poul Sørensen: Forslag til afskærmning
af trikar. Skønsmæssig præmie 500 kr.

7-tallet
CENTRALVARMEANLÆG - pladera-
diatorer, trykexpansionsbeholder, konvek-
tor med gulvrist, til ca. 120 m2 beboelse
sælges for 2000 kr. Ældre oliefyr 1,2 m3

medfølger uden beregning. Henvendelse
Inger Lisberg, lokal 2202.

STEREO-AUTORADIO med båndafspil-
ler, med automatisk kassette-reverse og
under garanti, sælger for 850 kr. S. Funch,
lokal 2521.

14 FODS GLASFffiERJOLLE uden mo-
tor købes. John Jensen (01) 53 24 82 efter
kl. 17.00.
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Miniwatt-medarbejdere
kørte Sjælsø Rundt
25 morgenfriske medarbejdere og familie
mødtes søndag 10. juni til morgenkaffe på
Miniwatt. Det var holdet, der havde meldt
sig til at deltage i Sjælsø Rundt.

Deltagerne blev sammen med cyklerne
transporteret samlet til startstedet ved
Danmarks tekniske Højskole i Lundtofte.
Efter et sidste eftersyn gik starten k!. 10.56
præcis. 50 km cykeltur lå forude.

Det blev en dejlig tur i den skønne
natur. Det var dejligt cyklevejr, og alle
klarede turen under de fire timer, der var
maksimum for at opnå diplom.

Da alle var kommet gennem ruten, sam-
ledes deltagerne for at køre til Miniwatt,
hvor der ventede en dejlig anretning.

Alt i alt en hyggelig dag i selskab med
kolleger og deres familie. En ny måde at
holde sommerfest på, og vi håber, det
bliver en fast tradition, gerne med endnu
flere deltagere.

I

J.K.

Tennis-travlhed
KFIU's holdturnering er nu i fuld sving.
Vort hold, Jens Munch Christensen, Erik
Wibrand, Børge Larsen og Villads Simon-
sen, spiller i kvalifikationsrække I (til 3.
division). Holdet begyndte svagt, idet det
tabte 0-3 til Skandia. De følgende tre
kampe blev dog vundet med 2-1 over Su-
perfos, 3-0 over PFAI og 3-0 over Topsik-
ring.

Philips vandt
ihåndbold
Ved at vinde samtlige kampe i KFIU's
sommerturnering i udendørs håndbold
sluttede Philips for andet år i træk på
førstepladsen. Med en. målscore på 103
mod 48 har holdet understreget sin styrke.
Samtidig er det bekræftet, at resultaterne i
vinterturneringen og sidst ved Nordisk
Sportsstævne i Stockholm, ikke var tilfæl-
dige.

Philips herrehåndboldhold har nu mod-

taget en invitation fra KFIU om at repræ-
sentere unionen ved DDSG & l's lands-
mesterskabsstævne, som holdes i Slagelse
1. og 2. september. Forinden pudses for-
men af ved deltagelse i et sommerstævne i
Gladsaxe.

P. Lundberg

v.s.
Spænding i bridge
KFIU's forårsturnering, der startede på
Philips, blev sidst i maj sluttet med en
barometerturnering på NESA. Knud Leth
Rasmussen og Grethe Rummelhoff/Ole
Rex Thomsen opnåede henholdsvis en
tredje og en ottendeplads. Det er meget
fine resultater, når man tager de øvrige
spillere s styrke i betragtning.

Qgså i sommerturneringen går det godt
for Philips. 120 par seedet og ledet af
KFIU spiller i fem puljer. I A-rækken er
Knud Leth Rasmussen/peter Lund kun 10
point efter det førende par, der har 1551
point. Hvis de vinder for tredje gang i træk
er det virkelig en bedrift. I C og D-rækken
ligger et Philipspar på henholdsvis en
fjerde og en førsteplads.

Det skal også nævnes, at Hanne og John
Stockbridge, der begyndte med at lære i
vinter, havde tilmeldt sig turneringen. Det
viser en god sportsånd - og det vigtigste er
som bekendt at deltage.

K.O.
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