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Velkommen til nyt medlem
Alfredo Pedini.

Har du/I sendt beløbet til den korrekte konto?
Ved uddeling af plader til bankospillet viste det sig, at der var tre personer
flere end der havde tilmeldt sig og betalt på forhånd. Vi ved desværre ikke
hvem det er, så se venligst efter om jeres betaling måske er gået ind på en
forkert konto, eller om I skulle have glemt at betale.
Keld Leth Michaelsens erindringer. Endnu et afsnit kommer her.
Firmaet havde ganske vist en såkaldt dataafdeling beliggende øverst oppe vendende
ud mod Strandlodsvej og med en fantastisk udsigt ud over Øresund - i klart vejr
kunne man se helt til Sverige. Personalet i dataafdelingen - nogle få mænd i hvide
kitler - sad aldrig ned. De havde rigeligt at se til med de meget store datamaskiner på
størrelser med et par pænt store kummefrysere hver, og derudover passede de også et
par kæmpestore fotokopimaskiner - ingen andre måtte pille ved maskinerne. Når vi
lærlinge kom med en stak papirer som skulle behandles i enten en datamaskine (på
hulkort-basis) eller en kopimaskine måtte vi pænt stå og vente på at personalet
betjente maskinerne. Der var det at man kunne stå ude på gangen og nyde udsigten,
hvilket også var meget behageligere end at stå inde ved maskinerne, hvor der altid var
en temmelig høj snurrende og nærmest susende lyd - et støjniveau som gjorde at
"operatørerne" tilsyneladende aldrig snakkede sammen. Godt man ikke skulle arbejde
i den afdeling.
I de perioder hvor jeg var anbragt i forskellige af hovedkvarterets afdelinger nød jeg
ligesom alle de andre godt af den meget store og gode kantine med både smørrebrød
og varme retter til meget rimelige priser. Man stod i kø - somme tider i en meget lang
kø, og man havde ikke faste pladser, men alligevel sad man næsten altid samme sted for mit vedkommende sammen med tre friske fyre fra Philips Lampe's salgsafd.
Philips var forresten "godt fremme i skoene" med hensyn til personalets sundhed og
velvære. Den gang var der ikke noget der hed "wellness", men for første gang i mit

liv stødte jeg på begrebet "bedriftssundhedstjeneste" som var en lille afdeling
bemandet med een eller flere sygeplejersker samt et par ergoterapeuter.
Ret hurtigt efter ansættelsen kom man til et helbredstjek og det var der jeg første gang
fik at vide at mit blodtryk var lige i underkanten - hvilket jeg bare skulle være glad
for og helst også blive ved med. Ergoterapeuterne kom rundt i firmaet og hjalp
medarbejderne med korrekte siddestillinger og indstilling af kontorstolene. Den gang
var der ikke noget der hed hæve/sænke-borde.
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 % ved kontant/dankort betaling, 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.
Resérver dagene til arrangementer i 2013.
Turene vil blive offentliggjort til generalforsamlingen.
Næste PVK nyt bliver udsendt medio marts 2013 pr. mail/post.
Deadline for indlæg primo marts 2013 til undertegnede.
Käthe Sørensen kathe.soerensen@youmail.dk

Dette blev sagt i radioen i forbindelse med vort pladeønske i giro 413
Philips Veteran Klubs medlemmer, samlede ind til ved det årlige bankospil og
ønsker medlemmer og Philips ansatte, samt alle der har været med til at gøre
dette muligt med sponsorgaver, en rigtig glædelig jul med sangen
”Hjertestarter” af Nephew.

Tak igen for et rigtig fint arrangement.
Også en god idé med giro 413.
Mange hilsener fra
Karin (Simone) & Palle Simonsen

