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7. IRGANG

MED SUCCES

18 årige Lise-Lotte eneste nye navn
i "Sommerens Melodi"

lise-Lotte
Bentsen
og Bruno
Henr-iksen ved en prøveoptagelse
i grammofonstudiet
i Islev
Bio.

stav Winckler, Grete Klitgaard, Katy
Bødtger og Hans Kurt. Lise-Lotte
sang melodi nr. 3: "I maj springer
kærl igheden ud".
Lise-Lotte
har været professionel
sangerinde, siden hun 14 år gammel troppede op i studiet sammen
med sin far. Bruno Henriksen, der
dengang var kunstnerisk
leder af
Philips
Grammofon
Industri,
så
straks hendes store muligheder, og
det er blevet til 5 plader for LiseLotte indtil nu. Siden har hun optrådt enkelte gange i radio og
fjernsyn
og ved forskellige
foreningsarrangementer
landet over,
bI. a. sammen med Bruno Henriksens orkester.

Lise-Lotte Bentsen, elev på Philips
Lampe, var eneste nye sangernavn
i Radioens konkurrence om "Sommerens Melodi" den 11. juni, hvor
hun sang sammen med gamle veteraner som Preben Uglebjerg, Gu-

Succes og avisomtale har ikke sat
Lise-Lotte
griller
i hovedet. Hun
er en fornuftig
pige, der ved, at
publikums gunst er svingende. Hun
vil have en uddannelse, så derfor
er kontorstalen hos Philips det vigtigste for hende i øjeblikket.

FØR ...

Bent Mortensen
og "manden
srnller " - den verdensbekomiker Buster Kaalon.

der aldrig
rømte

OG NU ...
har Bent Mortensen
artistlivet
farvel
og arbejder
på
ret hos Philips
Radio.
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NORDISK GLØDELAMPE
INDUSTRI
AIS har oplørt en ny og meget moderne
indrettet
fabrik
i Herlev.
hvortil
Philips
Indusjri
og Handels
A/S nu også er i færd
med at overføre
sin produktion
af glødelamper
fra den gamle
lampefabrik
på
Amager,
hvis medarbejdere
i stort tal følger med til de smukke,
nye omgivelser.

sagt
lage-

Bent Mortensen,
der arbejder på
lageret hos Philips Radio, var artist
indtil han for 7 år siden kom til
Philips.
Han har optrådt
næsten
overalt på jordkloden,
og i 1954
arbejdede han i Italien 6' måneder
sammen med Buster Keaton, den
verdensberømte komiker, hvis gamle film "Generalen"
påny går sin
sejrsgang verden over.
- Buster Keaton er en meget stor
kunstner og et dejligt menneske,
siger Bent Mortensen. - Hver aften
(Fortsættes

side

4)
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Selvom
det jo strengt taget slet
ikke var noget rigtigt jubilæum, revisor Børge Hansen kunne fejre
den 1. juni, men blot 25 års dagen
for hans tilknytning til Philips, blev
han hyldet så hjerteligt som nogen
jubilar af sine mange venner indenfor selskabet.

B. Henriksen.
Bruno Henriksen,
Jørgen Jensen, Anne Margr. Jeppesen,

Rud Jeppesen
Næste

nummer

og Sv. Loft.
udkommer

den 15. august.
Stof må være

senest

redaktionen

fredag

i hænde

den 27. juli.

H.D.-EKSAMINER
Følgende Philips-medarbejdere
har
bestået eksaminer ved Handelshøjskolen:
1. del H.D.:
Conrad Lawrence (Philips AIS)
Carl-Ove Jørgensen (Philips A/S)
Bent Dideriksen (Philips Radio A/S)
2. del H.D. (Regnskabsvæsen):
Sv. Blankholm Hansen (Philips A/S)
Niels Jørg. Bornhøj (Miniwatt AIS)
2. del H.D. (salg og reklame):
Geirr Arnø (Philips AIS)

FEM DAGES ARBEJDSUGEN
var emnet
for en samtale
forleden
mellem
det
internationale
Philips-blad,
nAnnouncer"s medarbejder,
Mr. Robert Leigh,

og direktør S. A. Windelin. Problemet
er aktuelt andre steder end i Danmark!

Dr. mad. V. Rønnov-Jansan
nye bedriftslæge
i Arhus.

- Philips'

NY
BEDRIFTSLÆGE
Sundhedstjenesten

udbygges

Fra den 15. juni er selskabets sundhedstjeneste
blevet udbygget med
en fjerde bedriftslæge:
Dr. med.
V. Rønnov-Jessen. Sundheds~enesten dækker nu alle grupper og alle
medarbejdere
indenfor
selskabet,
uanset hvor de er ansat.
Læge C. O. Fiseher dækker Amager-grupperne,
læge A. P. Nørskov
Andersen dækker de øvrige hovedstads-grupper,
læge Niels Jacobsen dækker Odense-grupperne,
og
dr. med. V. Rønnov-Jessen dækker
Århus-grupperne.
Den ny bedrif.tslæge, der er specialist i hjertesygdomme,
har gennemgået en almenmedicinsk uddannelse på nogle af landets største
sygehuse. Han er endvidere 1. reservelæge
på Århus
Kommunehospital og underviser i intern medicin på Århus Universitet.

MED SI"
315,5 METER er .France", FranKrigs nye atlantliner,
verdens længste
passagerskib.
Dette søgående
palads er. fem dage om turen fra Le Havre til
New York, og i de fem dage kappes TV-shows. filmforestiIlinger
og koncerter om
passagerernes
bevågenhed.
Philips
har leveret
det elektro-akustiske
kino- og
TV-apparatur,
som sætter passagererne
i stand til at modtage TV-programmer
fra flere europæiske
lande, hvoriblandt
naturligvis
Frankrig.
Også amerikanske
programmer
kan ses på skibet,
bI. a. specielle
farveprogrammer.
Philips
har
endvidere
leveret
16 og 35/70 mm kinoapparater
til skibets
luksusbiograf,
der
rummer 664 tilskuere,
ligesom
stereoanlæg
er installeret
flere steder om bord.

Blandt de første gratulanter,
Børge Hansen og frue modtog,

rektør
skabets

N. B. Sommerfeldt,
va{lne

Der udveksles

donerede

håndtryk

revisor
var di-

der på selægte

tæpper.

og venlige

ord

mellem direktør
Max Poulsen og jubilaren. Bagved fra venstre:
underdirek-

tør H. Bertaisen, direktør Sv. A. Chr.
Pedersan og direktør P. Selig.

Det er underdirektør

at udtrykke

Bertelsens

sin sympati

tur til

og agtelse

og

frembære Philips-personalets
gave, bestående af sølvtøj. Mellem ham og fru
Børge Hansen ses Egon Brun Rasmussen, der havde overrakt
revisionspersonatets gave, en filmsforeviser.

SAMARBEJDE
ELLER
MISTILLID
I en række radioreportager
har Stephan Vogelius spurgt repræsentanter for arbejdere, arbejdsledere
og
arbejdsgivere,
hvilke faktorer
der
kunne være medvirkende til at skabe mistillid
på arbejdspladsen.
Udsendelsesrækken
afsluttedes
lørdag den 16. juni med en diskussion mellem
cand. polit.
Henry
Griinbaum
fra
arbejderbevægelsen, forretningsfører
Aage Rasmussen som talsmand
for arbejdslederne, direktør
Arne Lund, Arbejdsgiverforeningen
og chefredaktør Ivar Nørgaard, dagbladet
"Aktuelt". I diskussionen
kom man ind
på samarbejdsudvalgene,
og Grunbaum udtalte,
at det rigtige ville
være en fordeling af arbejdet mellem det store fælles samarbejdsudvalg og mindre værkstedsudvalg
under forsæde af arbejdslederne.
Hertil svarede forretningsfører
Aage
Rasmussen, at en meget stor virksomhed i København, som han jo
ikke i radioen
"måtte nævne ved
navn", havde fundet løsningen på
problemet ved at indføre noget, man
kaldte undersamarbejdsudvalg.
Philiskopet's
læsere vil huske omtalen i bladets nr. 1/1962 af disse
udvalg med det indviklede
navn,
men den nyttige funktion.
Det er
morsomt at se, hvordan denne nyskabelse hos Philips vinder anerkendelse fra alle sider.

EUROPA RUNDT:
Philips-medarbejdere
i Eindhoven
har afholdt
et bil-rally.
der
formede
sig som en tur gennem
Europa.
I stedet
for kontrolposter
havde man
"landegrænser",
hvor deltagerne
skulle have deres papirer stemplet
og samtidig
fik de uddelt
forskellige
turistbrochurer
fra de pågældende
lande.
Skønt
turen
gennem Europa kun dækkede et relativt
lille område, besvaredes
illusionen
udmærket. Her ses et hold i færd med at passere øden danske grænse"

FINT BESØG
Foreningen
af Fabrikanter
i Jernindustrien i København aflagde den
1. juni besøg hos Philips. De blev
budt velkommen
i Philips Radio's
demonstrationslokaler
af direktør
S. A. Windelin,
som bI. a. omtalte
skoleaktiviteten
indenfor selskabet.
Derefter
beså man laboratoriet,
kantinen og køkkenet, lampefabrikken, fjernsynsmontagen,
radiomon-

Direktør
Windelin
(længst
t.v.) forklarer direktør
Axel J. Petersen,
civilingeniør
Sven
Strømann,
direktør
E.
Stub
og sekretær
Christiansen
hvad
der foregår
på lampe-båndet.

Direktør
N. B. Sommerfeldt
tør Poul Hannaver.

VÆRKFØRERSKOLENS afgangseksamen er bestået af Henri Kronstrøm (Philips Lampe A/S) og Mogens Nielsen (Philips Radio AIS).

le ord om Philips Industri og Handels AIS. Til slut præsenteredes
Philips' show af John Hjarsø.

og

direk-

tagen, metålvarefabrikken
og sundhedscentret
under ledelse af underdirektør C. Hermann, civilingeniør F. Hansen og ingeniør H. Krebs,
forinden
man begav sig til foredragssalen
på Prags
Boulevard,
hvor den samlede
koncern-direktion var vært ved en lille servering,
og direktør Sommerfeldt sagde nog·

Underdirektør
Hermanns
tilhørere
er
fra venstre:
Civilingeniør
P. Hellegård og direktør
P. A. Fisker.

SPORTEN
FRA TURNERINGERNE
BADMINTON:
I badminton er stillingen den, at vi har placeret os på
6. pladsen i A- og C-rækken og på
3. pladsen i både E-rækken og begynder-rækken.
På grund af rejser
og lignende
er den interne
turnering endnu ikke afsluttet.

NEJ,

DE KIGGEiI

IKKE STJERNER I De glade unge mennesker er kontorlærlinge.

som sammen med nogle assistenter
fik deres uddannelse
hos Philips
afrundet
med lærlingekursus
III i første halvdel
af juni, en mangesidig
og sikkert
udbytterig
firmaorientering
under ledelse
af Finn Henningsen.
Her er det overingeniør
Egon Jensen
(yderst
t.h.),
der forklarer
lampedemonstrationsrummets
installationer
for dem. Mellem
ham og Finn Henningsen
(længst t.v.) står Gyda
Magnussen,
Per Verner
Larsen,
Flemming
Jensen,
Ole Lolk Andresen,
Claus
Christensen,
Lucienne
Sørensen,
Jørgen Grønlund
Hansen, Ulla Brest, Sv. Erik
Faur sk ov, Heli B. Hansen,
Kirsten
Hansen,
Jørgen
Grundtvig
Madsen,
Jesper
Poulsen,
Kurt Jensen,
Torben
Hoffmeyer
og (ved siden af Henningsen)
en af
foredragsholderne,
Ib Lindholm
fra Markedsanalys
e-atdelinqen.

ALLE

OPSPARINGSORDNINGEN
FIK FLYVENDE STARTI
Opsparingsordningen
for time- og
ugelønnede
medarbejdere
trådte
i kraft den 4. juni. 243 sparere har
meldt sig, hvilket svarer til 29
af samtlige
time- og ugelønnede.

'I,

HAN SVØMMEDE. ..
(Fortsat fra side 1)
havde jeg lejlighed
til at se hans
nummer, inden jeg selv skulle på
scenen, og skønt har foretog sig
nøjagtig
det samme
hver gang,
fandt man stadig noget nyt at more
sig over. Når han optræder,
ser
han altid meget alvorlig ud, og det
er fuldstændig umuligt at få ham til
at smile, så længe der er et kamera
i nærheden. Men privat er han et
særdeles
muntert
gemyt,
og til
trods for sin forholdsvis
høje alder,
var han ikke bange for at svømme
omkap med os trænede akrobater.
Han svømmede da forresten
også
udmærket.
Bent Mortensens
far var ligeledes
artist, og en bror optræder i et af
verdens største cirkus, The Ringling Brothers i Amerika.
Selv har
Bent Mortensen optrådt, siden han
var 10 år, så det er ikke så underligt, at det kribler lidt i ham, når
sæsonen begynder.
Men foreløbig
har han nu modstået den kriblen i
7 år.

BESTOD

11 gik op til første halvdel af Teknisk
Forberedelseseksamen
hos
Philips, og alle bestod. 5 af de 11
elever kom fra Titan, som Philips
har et udmærket samarbejde
med
i skolevirksomheden.
De 6 fra Philips er: Jørgen
Gramhart,
Neon,
Henrik
Kliiver
Hansen,
Lampelageret,
Tonny
Jensen,
Lageret,
Amagerbanen,
John Langhoff, Bogholderiet, Lampe, Ole Petersen, KK
og Jørgen Sørensen, MF.

FODBOLD: Den gik ikke. 1. holdet
klarede ikke skærene og rykker derfor fra Mester-rækken
ned i A-rækken. 2. holdet undgik denne triste
skæbne og forbliver
i C-rækken.
TENNIS:
Den nystartede
tennisafdeling fik en flyvende start. Man
havde ventet, at 20 deltagere ville
melde sig, men i løbet af ganske
kort tid har 40 spi liere givet ti 1sagn om at deltage.
Tennis-afdelingen
deltager i KFIU's
holdturnering
med et hold i B-rækken og et i C-rækken.
En enkelt
kamp er afgjort i 'begge rækker. Bholdet vandt lidt trist over Hafnia
uden kamp, og C-holdet tabte 2-1
til Handelsbanken.
Også i KFIU's individuelle
mesterskaber har man tilmeldt
spillere.
To doublekampe
er spillet, og det
blev nederlag for vore spillere.
S. Blankholm
og Tølbøll Sørensen
tabte til et par fra Carlsberg 9-7,
1-6,6-3, og Palle Withen og Jesper
Poulsen tabte til et par fra TlF 6-0,
6-3. Forhåbentlig
går det bedre i
singlekampene.
Senere på sæsonen har man planer
om at arrangere
en Philips-turnering både for begyndere og for
øvede.
Nye medlemmer er meget velkomne, og interesserede
bedes melde
sig til undertegnede.
P. Hougaard.

Sikkerhedsstatistikken
TO TRAFIKPROBLEMER
LØST: Ved
sporvejenes
velvilje
lykkedes
det
at få gennemført
en bus fra Holmens Bro kl. 6.15. Samtidig udførte Københavns Kommune den tidligere lovede fodgængerovergang
i
krydset
Lergravsvej/Strandlodsvej,
som ofte har været vanskelig
at
passere for vort personale fra MK.

for Philips Radio viser, at der ialt
har været 10 ulykker i det forløbne
år, hvilket betød tab af 162 arbejdsdage ialt. løvrigt
fremgår
det af
statistikken,
at der har været en
svag stigning
sammenlignet
med
1960, og forholdet er nu det, at der
er en tabt arbejdsdag
forårsaget
af en ulykke, hver gang der er præsteret 8.350 arbejdstimer.

