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Gcester fra 7 lande

Formanden for det kommere lalle råd, mødets leder, Mr. L. Koornneef, flankeret
.f direktør P. Selig (tv) og Mr. Sutherland under en pause i forhandlingern ••

Kommercielle og tekniske direktø-
rer fra Philips-selskaber i England,
Frankrig, Holland, Italien, Sverige,
Tyskland og Østrig holdt møde i
København i dagene 24.-28. sep-
tember.
Onsdag den 26. september aflagde
de besøg på Prags Boulevard, hvor
de overværede public relations-pro-
grammet i foredragssalen. Direktør
P. Selig bød velkommen og fortalte
kort om de tanker, der ligger bag
gennemførelsen af disse program-
mer, som ikke mindre end 52.000
mennesker i de sidste tre år har
stiftet bekendtskab med.

ANDESPIL I PPR: Fredag den 9.
november holder PPR andespil i
kantinen i Jenagade.

FRI 24. DECEMBER
På alle selskabets arbejdssteder er
juleaftensdag i år fridag, fordi den
falder på en mandag.
Den julehygge, som sædvanligvis
udfoldes den 24. december i afde-
linger, der arbejder juleaftensdag

(fortsættes side 2)

Formanden for OCOS (A), Mr. J. Bou-
man, får sig en passiar med over-
ingeniør V. H. Mørch.

MEET EVA
the Philiskop-girl
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PAP-FEST
MED PEP
Ved PAP-festen lørdag den 29. sep-
tember i restaurant "Terrassen"
blev der danset som aldrig før til

Kapelmester Frederik ville også være
med i konkurrencen og ses her flanke-
ret af fra venstre Lise-Lotte Hansen,
Aase Bisholt og Helga Dam.

Lis Knudsen og Ole Hansen twistede.

Frederiks berømmelige orkester af-
vekslende med morsomme konkur-
rencer, hvor deltagerne præste-
rede det utrolige i retning af at
blæse balloner og klare sig uden
om spidsfindige spørgsmål til stor
morskab for de øvrige deltagere.

JUBILÆUM I PHILIPS LAMPE
Salgschef C. Kromann, Philips Lam-
pe AIS, har den 3. november 25 års
jubilæum. Da [ub ilæurnsdaqen fal-
der på en lørdag, er der reception
mandag den 5. november kl. 10-12
i demonstrationslokalet, Holmblads-
gade 133, 3. sal th.
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PENSIONERINGER
Den 28. september fratrådte lager-
ekspedient H. B. Hansen, Philips
Lampe AIS, på grund af alder efter
9 års ansættelse.
Med udgangen af oktober måned
forlader ingeniør Knud Richter Phi-
lips Lampe A/S på grund af alder
efter 33 års ansættelse. Ingeniør
Richter blev ansat i 1929 som sæl-
ger af glødelamper, men har siden
1932, da Philips startede fremstil-
lingen af neonrør, været leder af
neonproduktionen .

PHILIPS
INTERNATIONAL INSTlTUTE
Den 28. september var det 5 år si-
den, Philips internationale under-
visnings-institut blev grundlagt. In-
stituttet blev oprettet for at give
udenlandske teknikere mulighed for
at studere indtil et år i Eindhoven
efter' afsluttet uddannelse i hjem-
landet.
Indtil nu har ialt 111 teknikere fra
30 lande - deriblandt tre danske
civilingeniører - besøgt instituttet
og der haft lejlighed til at studere
specialområder inden for teknik og
naturvidenskab.

24. DECEMBER (fortsat fra side 1)

til kl. 12, må som følge heraf bort-
falde i år - ligesom serveringen i
marketenderiet af julekaffe med
boller. Fredag den 21. december er
naturligvis en ganske ordinær ar-
bejdsdag.
Nytårsaftensdag er normal arbejds-
dag, hvor arbejdet slutter kl. 14
som sædvanligt.

INTRODUCING EVA
- Hello, everybody! My name is
Eva. I have started working with
Philips as a junior clerk. Up to now
it has been a lot af fun, but now,
just imagine, they have made me
the Philiskop-girl!
They have asked me to tell you
about my work here, and as I mave
around quite a bit, I feel sure that
I shall meet many people and also
see many strange things.
However, first af all perhaps I had
better introduce myself properly.
The drawing at the top af the co-
lumn may give you an idea af what
I look like. I am the typical teen-
ager - 18 years old, blond, blue
eyes, a nice figure, and full af high
spirits! (my boy-friend says I'm a
smarl cookie).
Right now, I am working in the mail
departement, and I will tell you all
about it next time.
Till then - ct3Ut1J
GLOSER
introduce
junior c l e r k
just imagine
quite a bit
strange
properly
drawing
column
m a y
look like
high spirits
smart cookie
m a i I

department

præsentere
kontorelev
tænk bare
en (hel) del
mærkværdige
ordentligt
tegning
spalte
kan
ligner, ser ud
godt humør
laber larve

postafdelingen

-
BRANDBOMBE

I INDUSTRIGÅRDEN
I en sky af røg og gnister eksplo-
derede en brandbombe i Industri-
gården onsdag aften den 8. oktober,
men resolut optræden fra medlem-
mer af bedriftsværnet fik hurtigt
ilden under kontrol og hindrede den
i at brede sig.
Heldigvis var bomben kun led i en
- særdeles realistisk - øvelse. Den
foregik under kyndig vejledning af
brandværnet og dannede afslutnin-
gen på bedriftsværnets grunduddan-
nelse. Nu går man igang med spe-
cialuddannelse for brand- og red-
ningshold, omfattende betjening af
motorsprøjter samt rydning og bå-
retransport.

Skønt røg og gnister stod hende om
ørene, blev fru G. Rummelhoff på sin
post og bekæmpede ilden.

Frk. Lone Petersen lærer at betjene
en s kumspr-øjte .' Uh, hvor er det nerve-
pirrende I



Boligkompleks
med internt TV
Lejerne i et nyt boligkompleks uden
for Goteborq får eget internt TV-
kredsløb. Philips har leveret to an-
læg til komplekset, der består af
omkring 1200 lejligheder. Det ene
anlæg er installeret i viceværtens
kontor, som er beliggende i det så-
kaldte butikscentrum. Dette anlæg
kan flyttes og skal bI. a. anvendes
til infcrmation af lejerne. Det andet
anlæg er installeret hos varmeme-
steren. Kameraet er indstillet på
kontroltavlen i varmecentralen, og
varmemesteren kan på sit TV-appa-
rat hjemme kontrollere, at alt er,
som det skal være, uden at behøve
at skulle løbe frem og tilbage mel-
lem sit hjem og varmecentralen.

- Deres datter? - Hun er da gået i
seng for længe siden!

BILLETTER TIL REVYEN
Torsdag den 15. november begyn-
der billetsalget til funktionærfor-
eningernes revy i Falkoner Centret
den 22. februar 1963.
Da der desværre kun er plads til
1000 deltagere, er det klogt at sikre
sig billetter med det samme. Prisen
prr persona bliver 15.00 kr. for
middag, revy og dans, og man er
meget velkommen til at tage sin
ægtefælle eller forlovede med.
Ingen aner, hvad revyen vil komme
til at omhandle - end ikke forfat-
terne! Men man kan regne med, at
den får både lokalt og almindelig
aktuelt indhold, så de pårørende
kan le med. Den musikalske side af
sagen er lagt i de bedste hænder,
idet PAP-formanden, Bruno Henrik-
sen, selv har lovet at svinge takt-
stokken til revyen og dansen.

DET ER VED AT BLIVE EN HEL SPORT blandt .Philiskopet"s læsere at finde
gamle Philips-reklamer frem fra gemmer og skuffer. S. Funch, forstærkerafde-
tingen, har sendt os dette ga'mle brevkort, der er dateret 25. januar 1916. Er no-
gen mon i besiddelse af Philips-reklamer, som er endnu ældre?

LOUPART-PRISEN
TIL SPANIEN

Philips fornemste, internationale
pris, Loupart-prisen, gik i år til
Spanien. Ved en højtidelighed i
Eindhoven den 8. oktober overrakte
Philips præsident, Frits Philips, pri-
sen til direklør J. H. de Jongh.
I sin tale sagde Frits Philips, at
forbindelsen mellem Philips og
Spanien gik helt tilbage til slutnin-
gen af det 19. århundrede, da de
dengang helt nye Philips-fabrikker
indledte deres eksport af glødelam-
per. Gradvist udvikledes forbindel-

Frits Philips overrækker Loupart-pri-
sen til J. H. de Jongh, direktør for
det spanske Philips-selskab.

serne, indiii man en dag kunne
starte en produktion i Spanien og
oprette et spansk Phi lips-selskab
- som nu var fundet værdig til den
højeste Philips-udmærkelse.
Loupart-prisen, der blev stiftet i
1951, er opkaldt efter O. M. E. Lou-
part, dengang vicepræsident i Phi-
lips, og det var i år første gang,
prisen uddeltes efter O. M. E. Lou-
parts død ei august i år).
Danmark modtog den fornemme pris
i 1956.

PHILIPS
på Grønland
Der kom forleden brev til Public
Relations-afdelingen fra Realskolen
i Godthåb, som havde hørt om vort
filmbibliotek og nu gerne ville lå-
ne nogle Philips-film.
De film, som foreløbig blev bestilt,
var "Os Mundi", .Pan Tele-Tron"
og "Fremtidens brændstof".
Bestillingerne blev naturligvis om-
gående effektuerede - vedlagt en
julehilsen til julemandens land.



o
HAN NAEDE DET
Bent Stistrup har haft travlt i som-
mer med at ombygge operatørrum-
met bag foredragssalen, inden den
nye sæson skulle begynde. Der fin-
des bogstavelig talt ikke den led-
ning, som ikke er blevet klippet
over for at blive sat sammen med
en ny. Men nu er betjeningen af
uperatørrummet også et helt lille
vidunder af automatik.

Mon han når det? Med betænke I ige
miner betragter John Hjarso (th) Bent
Stistrups anstrengelser med at mon-
tere kontrolpulten i operatørrummet.

Han nåede det, og alt var lutter smil,
da Bent Stistrup fremviste det færdige
resultat.

HAR DE LYST AT LÆRE JUDO?

Der er planer om at starte en judo-
afdeling inden for Idrætsforeningen.
Chauffør Arne Christensen, Krims-
vej, der er uddannet judoinstruktør,
har lovet at undervise. Man vil ger-
ne i gang så hurtigt som muligt, og
interesserede bedes derfor henven-
de sig til Gunnar Frisø, lokal 653.

HAN VILLE GØRE SIG I SKOTLANOI
Men Mogens Hansen fra neonfabriken
på Engvej foretrækker at blæse det
tavse glas i stedet for den støjende
sækkepibe. Billedet er hentet fra det
internationale Philips-magasin, "An-
nouncer", som i oktober-nummeret har
en artikel om neonproduktion i en
række lande.

SPORTEN
BORDTENNIS
Søndag den 14. oktober deltog vi
med 4 spillere i KFIU's par-turne-
ring i C-D rækken i Valbyhallen.
Otto Petersen/Jacob Nielsen blev
slået 2-0 i deres første kampe af
P. Christensen/O. Isaksson, SB.
P. W. Larsen/K. T. Sørensen var
mere heldige, idet de først vandt
over K. Hansen/O. Schmidt, Hafnia,
med 2-1, dernæst over A. Hansen/
O. Østberg, SBS, med 2-0 og E.
Kruse/E. Lindgren, ISA, med 2-1.
I finalen besejrede de P. Christen-
sen/O. Isaksson med 2-1.
Tre af vore spillere har været invi-
teret til at spille nogle trænings-
kampe mod vor nye afdeling i Dansk
Røntgen Teknik. Skønt spillerne hos
Dansk Røntgen Teknik kun har væ-
ret med i kort tid, spillede de ud-
mærket, så der bliver sikkert kon-
kurrence om pladserne på vore tur-
nerings-hold.
Træningen finder stadig sted i bord-
tennislokalet mandag, onsdag og
torsdag.

P. W. Larsen

BADMINTON
Vor interne turnering begynder i no-
vember, og til den vil vi gerne ind-
byde alle medarbejdere. For at del-
tage skal man være medlem af
Idrætsforeningen samt kende reg-
lerne' i badminton. Turneringen vil
blive afviklet på hverdage kl. 17-19.
Tilmelding skal sendes skriftligt til
Hugo Bentzen, Jenagade 22, med
oplysning om, hvor meget man har
spillet tidligere. Medlemmerne vil
modtage direkte indbydelse til tur-
neringen.

H. B.

SKAK
På skakklubbens årlige generalfor-
samling den 10. oktober vedtog man

\ at holde klub-aften hver onsdag kl.
19.00 i kantinen i Jenagade. Alle
skak-interesserede er meget vel-
komne til klub-aftnerne, og for dem,
der ikke kan afse tid om aftenen,
har vi den interne korrespondance-
turnering.
Nu skal vi i gang med Philips-me-
sterskabet, og Idrætsforeningen har
i år udsat en smuk vandrepokal til
vinderen. Tilmelding til denne tur-
nering slutter den 1. november. Se-
nere på sæsonen skal vi deltage
med et skak-hold i Stockholm, hvor
vi skal spille i Skandinavisk Sports-
stævne. Vi har endvidere tilmeldt
9 spillere til KFIU's enkeltmands-
turnering, hvor vi altid tidligere har
opnået gode resultater. Tilmeldin-
ger modtages på lokal 539.

Helge Hansen

PHILIPS TRYK


