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Dødsfald
Minna Kirstine Olsen
Æret være hendes minde

Philips-Butikken
Der er nyt password til Philips Butikken’s online shop. Det nye password er som
følger:
Brugernavn: Personalesalg (uændret)
Password: 2211
Det er kun Philips medarbejdere og Philips pensionister som kan handle via Philips
Butikkens online shop (philips-butikken.dk). Fremadrettet vil køb foretaget af
personer som ikke har denne tilknytning blive afvist.

Lones fodpleje kun på Amager
Jeg hedder Lone og er uddannet sygeplejerske og fodplejer. Jeg er udekørende
fodplejer på Amager, og har alt med. Folk skal bare selv have et håndklæde.
Jeg starter med at give folk fodbad. Så bliver neglene klippet , renset, slebet, og
rettet.
Evt. hård hud og ligtorne bliver beskåret. Til sidst giver jeg en let fodmassage med
creme.
Det hele tager omkring 50 min. og koster 300 kr. Nogle steder er der kørselstillæg
på 50 kr. http://www.lonesfodpleje.dk eller ring på tlf.: 28 36 94 91. Lone er datter
af et af vor medlemmer og hun er rigtig dygtig, og kan varmt anbefales.

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.
Næste PVK nyt bliver udsendt i medio marts 2014 pr. mail/post.
Deadline for indlæg primo marts 2014 til undertegnede.
Har du en god historie fra tiden på Philips, en sjov vittighed, eller en anden
god historie, så skriv det til mig, og jeg sætter det ind i PVK nyt.
Käthe Sørensen, Amagerbrogade 53, 4 th, 2300 København S. tlf. 20866153

PS. Har man brug for at læse de gamle vedtægter kan de

sendes, det er kun første side der ønskes ændret.

