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Philips gave til vort 40 års jubilumsfest. 
 
Det var med stor glæde at vi kunne trække lod om 2 stk. 37” TV til vort 
bankospil i november md. og de heldige vindere var Anne Marie Poulsen og 
Henry Ørum. 
 
Philips Senior-Service-møde i Spanien indlæg fra Birger Vessel 
 
Tre skandinaviske, tidligere Philips Service medarbejdere havde medio 
januar sat hinanden stævne over en gang tapas ved Costa Blanca. Det var 

svenske logistikchef Ewa Zdrojewska, norske controller Inger-Johanne Dahl 
og danske logistikchef Birger Vessel. 
I juletiden, hvor Ewa var i Spanien,  tænkte de to damer (tanter som de 
kalder sig) så på enkemanden i Danmark, fandt en billig flyforbindelse og 
sendte en mail. For tusind kroner fik jeg en forlænget, fornøjelig weekend 

under varme himmelstrøg. 

 
Gunnar Madsens Vinhandel, Holmbladsgade 
 
Du får 10 % rabat 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. 

 
 
Guldsmed Anni Jensen,  Amagerbrogade 45 
 
Ved at vise dette PVK nyt i butikken, får du 10 % ved kontant/dankort betaling. 

 
Nyheder fra Philips 

 
Kom og hør på generalforsamlingen 

 
 
 



Jubilæumsfesten atter en tilkendegivelse fra et medlem 

Det var en fantastisk dejlig dag i Grev Moltkes Palæ, god mad og rigtig rigtig hyggelig, sådan en 

dag kan man leve længe på. Modtaget fra Irene og Jørgen Jerløv 

  

 

Bankospil 25. november 2011 

 

Så har I gjort det igen. 
CP 

TAK FOR ET SUPER DUPER  
BANKO ARRANGEMENT 

Mange hilsener fra Palle & Karin (Simone) Simonsen  
                                           ------------------------ 
 
Tak for en hyggelig eftermiddag - det var et stort arbejde for dig og de andre i bestyrelsen. Anny Juul 
                                                 ------------------------ 

Tak for et godt arrangement i går. Vi var meget glade for at deltage. Helle og Erik Toft 

Jonasen 

 

 
 
Deadline for indlæg medio marts 2012 til undertegnede. 

 
Næste PVK nyt bliver udsendt ultimo marts 2012 pr. mail/post. 

 
Käthe Sørensen kathe.soerensen@youmail.dk 
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