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Velkommen til nyt medlem
Inge Raun Rasmussen, Njalsgade 26 B 1 th. 2300 København S

Dødsfald
Erik Cort Eiby født 1921 død 25.april 2010
Æret være hans minde

Indlæg fra Ebbe Nielsen
Bogen ” ”Bella” og alle de andre ” med supplement indeholder beskrivelse af
danske radio- og TV-fabrikker i perioden 1925 til 1975 herunder Philips-fabrikken i
Jenagade.
Det skal bemærkes, at bogens titel er inspireret af DR’s TV-serie ”Krøniken”. Der har
ikke eksisteret en dansk fabrik med navnet Bella. Bogen, der er skrevet af Bjarne
Dahlin Nielsen, som var uddannelsesleder ved EUC i Ringsted, udkom i 2007. Der er
udgivet et supplement i 2009. Philips-fabrikken er omtalt i bogen og væsentligt
uddybet i supplementet.
Bogen, der er på 256 A4-sider med mere end 1200 billeder, skitser og logoer omtaler
radiofoniens tidligste år, milepæle i radiobranchens historie, betydende radio- og
TV-udstillinger, 32 udvalgte radio- og TV-fabrikker og meget mere.
Forfatteren er formand for Radiohistorisk Forening i Ringsted, som bl.a. driver
Radiomuseet i Ringsted. Her kan bogen og supplementet købes for henholdsvis
250kr. og 75kr.
Hvis bog/supplement ønskes tilsendt er prisen 325kr. for bogen og 105kr for
supplementet. Ved køb af både bog og supplement kan de sendes for 400kr. Det kan
aftales med Bjarne Dahlin Nielsen på telefon 57643385.
Det er en flot og interessant bog/supplement, som virkelig giver et godt billede af
radio- og TV-branchens historie.

vend

Nyt fra Philips
Philips.com er blevet kåret som det 4. bedste website i verden i 2010!
Bag kåringen står Byte Level Research, som har specialiseret sig i benchmarking af
globale websites. Byte Level Researchs har analyseret og vurderet 225 globale
websites, og her ender Philips.com altså på en meget flot fjerdeplads – kun
overgået af Cisco Systems og fænomenerne Google og Facebook, men foran så
stærke brands og konkurrenter som Dell, Samsung og Panasonic – og altså 218
andre globale websites!

Mange gode tilbud i Philips-butikken
Lørdag den 29. maj kl. 9.00 – 14.00

Gunnar Madsen Vinhandel, Holmbladsgade
Giver 10% på vin ved at vise dette PVK nyt i butikken.

NYHED!
Her kan f.eks. stå hvad din mening er om det sidste arrangement, eller andet sjovt
du har lyst til at fortælle dine PVK venner.
Skriv en mail eller et brev til Käthe Sørensen

Resérver dagene til arrangementer i 2010.
Louisiana den 23. september
Bankospil med spisning den 19. november

40 års jubilæumsfest den 7. oktober 2011

Har du noget, som du gerne vil delagtiggøre andre i, f.eks. sælge, købe eller noget
du søger, så kontakt Käthe Sørensen, e-mail: kaol@soerensen.tdcadsl.dk,
mobil 2086 6153 eller pr. brev til adressen Amagerbrogade 53, 4 th.
2300 København S. Dit indlæg vil så komme med i næste PVK nyt.
Deadline for indlæg ultimo juli 2010.
Næste PVK nyt udsendes primo august 2010.
PS: Vil du gerne have en opdateret medlemsliste, så ring eller skriv til Käthe.

