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Velkommen til nyt medlem
Birthe Reenberg Ellis, Ravnsborggade 5 B 3 th, 2200 København N
Mailadresse: <daolise@ofir.dk>
Dødsfald
Henry Bertelsen, begravet den 2. juli, 84 år
Æret være hans minde
Indlæg fra Henning Bjerno
Det var så fin en begravelse med en præst, der fortalte om sine sidste samtaler med ham, og før
kisten blev båret ud af børn og børnebørn fortalte de to døtre om deres dejlige far.
Han var uden sammenligning den bedste leder hos Philips – og et rigtigt menneske.

Indlæg fra Camilla Jeppesen
Det en smuk begravelse i Sorgenfri kirke den 2.7. Kirken var næsten fyldt. Han havde jo en stor
berøringsflade og jeg vil tro, at der var mange fra de forskellige kor han sang i. Hans døtre holdt en
fin tale ved kisten efter jordpåkastelsen. Bagefter blev samtlige bedt til kaffe i Frilandsmuseets
restaurant.
Henry var faldet derhjemme og havde vist brækket hoften, så vidt jeg forstod, og med de andre
lidelser, han havde, kunne han ikke klare mere. Han var et meget sødt og godt menneske, og havde
en fantastisk humor.

Nyt fra Philips
L….LAND!

L….land! Det er omkring halvtreds år siden, at Buster udtalte det berømte afsluttende ord fra
satireserien Hov Hov. Alligevel har jeg stadig lyst til at råbe det igen.
Danmark har altid kunne bryste sig af at være et dejligt postkortskønt land, hvor vi værner om
hyggen og hinanden. Vi er det glade cyklende folkefærd, der endda blev udråbt som verdens
lykkeligste mennesker. Danmark er kendt som et rigt og trygt land med et sikkerhedsnet, der er klar
til at gribe en, hvis uheldet er ude.
Problemet er, at billedet på postkortet er falmet gevaldigt den seneste tid. I takt med at Helle
Thorning er ved at give Lars Løkke og Co. baghjul i meningsmålingerne, er regeringen låst fast i en
næsten paralyseret tilstand af frygt for at træde forkert.

En ting regeringen ikke har været tilbageholdende med, er hvad den tidligere skatteminister beskrev
som ”massive skattelettelser”. Man kan sætte spørgsmålstegn ved, om regeringen brugte penge
korrekt, da de valgte at lette skattetrykket i 2010 - især set i lyset af den fremlagte
genopretningsplan – spareplanen der skal rette op på statens underskud - der om noget skaber endnu
mere krisebevidsthed og sortsyn blandt danskerne.
Fra en Philips-stol er dette udfordrende nyheder. Selvom skattelettelser har påvirket vores
consumer-produkter positivt, har spareplanen ramt alt andet. Nedskæringerne på de offentlige
investeringer og besparelser i den offentlige sektor og kommunerne rammer vores salg på Lighting
og inden for Healthcare. Det vil alt i alt betyde, at vi nok ikke kan forvente at 2010 bliver et
blændende år for danske virksomheder.
Vi har derfor en opgave foran os, når vi ikke kan få energien og overskuddet fra det omgivende
samfund. Energien må i stedet komme fra os selv. Det er derfor vigtigt, at vi alle husker at bakke
hinanden op, motiverer og opfordrer til at tænke ud af boksen og har øje for mulighederne og de
skæve alternativer. Lad os forblive positive og bevare gå-på-modet, så skal vi nok komme pænt
igennem 2010 til trods for, at vi i øjeblikket lever i et ’l….land’.
Bedste hilsner Morten Felding
Adm. direktør

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

Akvariebutikken Fik’ken, Amagerbrogade 126
Giver 10% på alt i butikken ved at vise dette PVK Nyt. En hyggelig butik med mange
vandlevende dyr, akvarier, planter og tilbehør. (Torsdag lukket)

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 dagen til arrangement i 2010.
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 er primo oktober 2010.
Næste PVK nyt udsendes medio oktober 2010.
PS: Vil du gerne have en opdateret medlemsliste, så ring eller skriv til Käthe.

