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Velkommen til nye medlemmer
Pia Petersen
Hjørdis Boisen

25 års jubilæum i Philips
Lone Friis fejrer den 15. august 2013 sit 25 års jubilæum i Philips. Der er
reception i Kantinen på Frederikskaj kl. 14.30 – 16.00.

Keld Leth Michaelsens erindringer. Endnu et afsnit kommer her:
I sommerhalvåret tog jeg turen på knallerten, hvilket kunne gøres på ca. ½ time hver
vej, men på motorcyklen kunne turen gøres på ca. 20 minutter - pragtfuldt.
De sidste ca. to år - efter militærtjenesten - og efter at Ruth og jeg var flyttet i
lejlighed i Sognefjordsgade ved Brydes Allé og Sundholmsvej, kørte jeg selvfølgelig
på cykel til arbejde - en køretur på ca. 15 minutter hver vej.
Philips havde sit "eget" hjemmeværnskompagni, som jeg nåede at være medlem af i
ca. 2 år. Jeg deltog i nogle instruktionsaftener samt en del øvelsesskydninger på
Vestamager på lørdag eftermiddage, men jeg var aldrig med på øvelser eller lignende.
Jeg meldte mig ud af "foreningen" da jeg blev indkaldt til militærtjeneste i efteråret
1968.
I starten af 1966 blev jeg meget belejligt udstationeret på Philips datterselskab
Miniwatt A/S beliggende Emdrupvej umiddelbart vest for Emdrupborg, lige over for
Lundebakken og firmaet Radiometer, mindre end een kilometer fra Henriksvej og
altså ca. 10 minutters gang hjemmefra. Ren luxus.
Miniwatt A/S var ansvarlig for indkøb (fra Holland) og videresalg af diverse
komponenter (højttalere, transistorer, dioder m.m.) til radio-og tvfabrikationen med
hensyn til egne modeller men solgte også til andre firmaer, bl.a. Bang & Olufsen.

Firmaet havde til huse i en ret moderne bygning, hvor vi var ialt ca. 50 personer.
Jeg blev placeret i afdelingen for transistorer og dioder under daglig ledelse af
A.Engsig. Afdelingen var derforuden bemandet med kontorassistent Norbert F. og en
lidt ældre fyr, som jeg ikke længere husker navnet på. Det var alletiders team med et
fantastisk dejligt sammenhold. Jeg befandt mig særdeles godt på stedet, og blev
fra personaleafdelingen bevilget et halvt år ekstra på stedet således,at jeg ialt var på
Miniwatt A/S i et helt år.
Året på Miniwatt A/S strøg jo nærmest afsted, hvorefter jeg måtte tilbage til Amager.
Her blev jeg igen anbragt i Philips Lampe A/S, men denne gang i salgsafdelingen
under ledelse af Per B. og Jon N.
Optagelse af flere nye medlemmer ud over de normale regler er stillet i
bero indtil generalforsamlingen i 2014.

Philips-Butikken
Husk hvis du skal have et af de gode tilbud i butikken skal det bestilles og
betales på nettet.

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.
Reservér dagene til PVK-arrangementerne i resten af 2013
Bankospil

den 22. november

Næste PVK nyt bliver udsendt i oktober 2013 pr. mail/post.
Deadline for indlæg primo oktober 2013 til undertegnede.

