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Historieskrivningens ældgamle tælleapparat
knirker en ekstra gang, når vi går ind i

1970.
Der er to cifre, som skal skiftes ud. Vi siger
farvel til tresserne.
Nogle vil måske i den anledning tænke svim-
le tanker om rummets erobring i det kom-
mende tiår og andet af den slags, som angår
hele menneskeheden og derfor 'har krav på
at komme i aviserne. Men efterhånden som
det øjeblik nærmer sig i morgen aften, da
rådhusklokkerne ringer nytåret ind, vil de fle-
ste af os sikkert vende tilbage til jordnære
problemer: Hvordan gik det familien og os
selv i det år, som er forbi, og hvad kan vi
personlig vente os af det nye?
For alle Philips-medarbejdere i Danmark ta-
ger svaret på de spørgsmål farve efter, hvad
der er hændt på vor fælles arbejdsplads i
året, som gik, og hvordan udsigterne der
tegner sig for det nye år.
Det er det, jeg skal beskæftige mig lidt med
i denne nytårshilsen til alle medarbejderne
i vort selskab.
Lad mig da først slå fast, at 1969 som helhed
var et godt år for Philips i Danmark. Det har
været præget af stigende aktivitet under gun-
stige konjunkturer. Nye områder som farve-
TV og datasystemer er med held føjet til de
traditionelle, hvor såvel salget på hjemme-
markedet som eksporten er forøget mere i
dette år end i en lang række tidligere. Vi kan
i de fleste henseender med fuld tilfredshed
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GODT NYTAR!

Direktør S. A. Windelin.

se tilbage på de resultater, der er opnået.,
Næsten over alt er der fremgang at notere.
Men jeg er vis på, at jeg har samtlige ca.
1.900 danske Philips-medarbejdere bag mig,
når jeg tilføjer, at denne fremgang ikke er
kommet af sig selv og ikke alene skyldes
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VIL DE HA' ET
NYTARSFORSÆT?
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højkonjunkturerne. Vi har sammen måttet ar-
bejde hårdt for at nå de resultater, vi i dag
kan glæde os over. De viser, at den styrkelse
af vor organisation, som er gennemført i lø-
bet af de seneste år, også har kunnet danne
grundlag for en accelererende aktivitet. Men
med henblik på den fortsatte ekspansion,
som vi har al mulig grund til at vente, må vi
regne med en udvidelse af medarbejdersta-
ben.
Når jeg siger, at vi har grund til at vente fort-
sat fremgang i 1970 -ja, jeg kan godt sige:
halvfjerdserne - så gælder det naturligvis
også i den forbindelse, at fremgangen kom-
mer ikke af sig selvl Vi må se i øjnene, at
konkurrencen vil blive skærpet herhjemme
allerede i de første måneder af det nye år,
når den økonomiske stramning begynder at
gøre sig gældende, og at vi såvel på hjem-
memarkedet som med hensyn til eksporten i
de nærmeste år kommer ud for vanskelig-
heder, der kun kan overvindes, hvis vor orga-
nisation arbejder helt effektivt.
Også vor eksport har nydt godt af konjunktu-
rerne og vil nok fortsat gøre det et stykke
ud i fremtiden. Men det går ikke an at lukke
øjnene for den kendsgerning, at vU de sidste
år ikke har haft den samme produktivitets-
fremgang som tidligere og derfor ikke står
så godt rustet i konkurrencen som før. Det
skyldes bI. a., at vi har haft svært ved at
fremskaffe de komponenter, vi skulle an-

(fortsættes side 2)

2.300 DELTAGERE I JULEFESTER OG ANDESPIL
Børn og ægtefæller var med til mange
af de hyggelige Philips-arrangementer
November og december har stået i festernes
tegn hos Philips. Mere end 2.300 har deltaget
i andespil, juletræsfester for børnene og an-

dre sammenkomster. Børnene har igen i år
været begejstrede for de flotte julegaver og
de morsomme julemænd og har fået en for-
nemmelse af, at der er rart hos Philips. I
flere afdelinger har andespillene været arran-

geret som familiefester, hvor ægtefæller har
stiftet bekendtskab med ægtemagens kolle-
ger og disses bedre havidele.
Den største fest holdt Kvindernes Klub i Je-

(fortsættes side 2)

Værkstedsfunktionærerne havde inviteret damerne med til sektionsfesten lørdag 'den 22. november. "Martinl"-firmaet bidrog til den vellykkede fest møde-
lokale C i Jenagade med parasoller, der var med til at skabe godt sammenhold ved bordene.



JULEFESTER (fortsat fra side 1)

nagade søndag den 14. december, hvor med-
lemmer med børn - mere end 500 i tal - dan-
sede om juletræet. Dagen før havde nær 400
børn og voksne deltaget i personaleforenin-
gen PPR's julefest samme sted. Personale-
foreningerne PPL og PAP's julefest med børn
havde samlet næsten tre hundrede gæster.
Foruden PPR's andespil, som omtaltes i sid-
ste nummer af .Phlliskopet", har også PPL
spillet om rare gevinster. Her var ægtefæller

"

Ved PPR's julefest for børnene var underdirektør
C. Hermann en travlt optaget julemand.

oGODT NYTAR (fortsat fra side 1)

vende, og at personaleomsætningen har væ-
ret for stor, hvilket i forbindelse med kravet
om en forøgelse af produktionen har voldt
os visse problemer.
For at styrke hele ledelsesniveauet og gøre
det endnu bedre egnet end hidtil til at løse
disse og andre problemer er der som be-
kendt fornylig gennemført en organisations-
ændring i fabrikssektoren. Det er vort håb,
at alle led i produktionsprocessen vil yde
deres bidrag til den fornyede acceleration af
produktionen, som vi ser hen til.
På alle områder gælder det som sagt, at den
fremgang, vi allerede har haft, ikke er kom-
met af sig selv, og at den yderligere frem-
gang,vi stræber efter, heller ikke vil kom-
'me af sig selv. Fremgang kræver altid en
indsats. Og nu, da vi skal tage afsked med
det fremgangsrige år 1969, siger jeg på di-
rektionens vegne Philips-medarbejderne hjer-
telig tak for deres nødvendige og værdifulde
indsats og ønsker dem og deres familier et
godt nyt år.

s. A. WINDELlN
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PAP's andespil fredag den 5. december blev en stor succes, ikke mindst på grund af de deltagende
ægtefæller. Der deltog 185 i festen, som holdtes i kantinen på Industrigården.

inviteret med. Det var også tilfældet ved
PAP's andespil, der i år for første gang var
arrangeret som en familiefest, og som blev
den helt store succes. Medarbejderne i Dansk
Røntgen-Teknik holdt deres julefest på re-
staurant Delfino i Hundige med et halvt hun-
drede glade deltagere. Værkstedsfunktionæ-
rerne festede med damer i Jenagade.
I Nordisk Glødelampe Industri havde ca. 100
efterkommet indbydelsen til familiefest i kan-
tinen. Miniwatt spillede andespil i Jægerhu-
set i Holte med 45 deltagere. Hos Philips
lampe i Odense og Århus samledes man og-
så til fest før jul. I Odense benyttede man lej-

325 par barneøjne strålede ved Kvindernes Klub's
juletræsfest søndag den 14. december, da de pak-
kede de julegaver ud, som tillidskvinderne fru Klara
Aahøj (fra venstre), fru Vanda Jensen og fru Anna
Kristensen her er ved at pakke ind. Der var biler,
dukker, tasker, paraplyer og meget mere.

ligheden til at vise de nye lokaler for fami-
lien og præsenterede det lys-show, som skal
anvendes i salgsarbejdet.
Endelig bør nævnes andespillet i Jenagade,
hvortil fællesklubben havde inviteret medlem-
mer fra Amager, Hvidovre og Herlev. De fire
hundrede deltagere kunne igen konstatere, at
festen blev en stor succes, ikke mindst tak-
ket være Philips og kantinens leverandører,
som havde bidraget til spillet - og så selv-
følgelig fru D. Japsen og hendes damer, der
havde ydet en kolossal indsats for at skabe
en god ramme om en festlig aften.

DIREKTØRSKIFTET I POPE: Ved en intern reception fred:
Fra venstre: Den nyudnævnte direktør, E. Dybdal, og del
S. A. Windelin, direktør Max Poulsen og direktør Egon Hl

LÆGEN SKRIVER
For et par år siden indvilgede et antal af
Philips' medarbejdere i at medvirke ved en
videnskabelig undersøgelse af sammen-
hængen mellem tobaksforbrug og forkalk-
ningssygdomme.
Der blev udfyldt spørgeskemaer og taget
blodprøver, og resultaterne foreligger nu som
led i en doktor-disputats, som forsvaredes
ved Københavns Universitet i sommer.
Der redegøres i disputatsen, der er skrevet
af dr. med. Knud Kjeldsen, for den teoreti-
ske baggrund for arbejdet, nemlig at en vis
iltmangel i legemets væv formentlig fremmer
forkalkningen. Tobaksrøg indeholder betyde-
lige mængder kulilte, der beslaglægger en
del af de røde blodlegemers ilttransporte-

IDE TIL SUNDT I

Får en doktordisputats
forbrug og forkalkning
skopet"s læsere? - Ph
forudgående undersøg

rende evne, hvorved risikoen for iltmangel
i vævene uundgåeligt øges. Der undersøgtes
ialt 993 personer, hvoraf 458 var ansat i to-
baksindustrien.

Af 59 med hjerteblodkarsygdomme
var 57 rygere
Hos 59 af samtlige fandtes tegn på hjerte-
blodkarsygdomme - hovedparten af disse til-
hørte tobaksindustrigruppen. Men for 57 af
de 59 gjaldt det, at det drejede sig om ry-
gere. Adskillige af dem var stor-rygere, defi-
neret som havende et forbrug på 20 cigaret-
ter eller mere, respektive 10 cigarer eller
mere dagligt, eller mere end 100 gram pibe-
tobak ugentlig. Næsten alle inhalerede.



Fru Anna Margrethe Jeppesen, som er medlem af
.Phillskopetvs bladudvalg, overrækker fru Birgit
Sønderskov den vundne Philetta, medens fru B.
Witschas glæder sig over sin gevinst.

I DAMERNE VANDT! I
Der var mere end tre hundrede deltagere i
julekonkurrencen "Det skete hos Philips i
1969", som blev udskrevet i sidste nummer.
Den korrekt udfyldte kupon skulle have kryds
i følgende rubrikker: 1 - 2 - 3 - 6 - 8 - 9 -
10 - 11 - 12 - 14 - 15 - 16. Og blandt dem,
der havde 12 rigtige, blev fru Birgit Sønder-
skov, Kanalvælgerproduktionen i Jenagade,

(fortsættes side 4)

den 28. november markeredes direktørskiftet i Pope.
pensionerede direktør, B. Westerhuis, samt direktør
sen, Philips Industri og Handels AlS.

(

Medarbejderne i Århus-afdelingen ved receptionen for 40-års jubilaren: (fra venstre) fru Inge Fisker,
Jørgen østergaard, fru Else Konge, Ole Andersen, R. Boye, O. G. Christiansen, Herluf Nielsen, Georg
Stenneke, Thorleif Frandsen og Sv. Erik Christiansen.

O

40 PHILIPS AR
- Det er i dag 40 år siden, De begyndte De-
res Philips-tilværelse i den daværende Axel
Schou-afdeling i Silkeborg, sagde Sv. Erik
Christiansen i sin tale for 40 års jubilaren,
lagerforvalter O. G. Christiansen, der fejre-
des ved en reception i Philips Lampe's Ar-
hus-afdeling onsdag den 10. december. Og
han fortsatte:
- Vi er glade for på Deres jubilæumsdag at
kunne sige, at De har forstået at få arbejdet
i afdelingen til at glide. Det gode arbejds-
klima, som vi har her i Arhus, kan vi for en
stor del takke Dem for.
O. G. Christiansen fik derpå overdraget ga-
ven fra kollegerne i København, Odense og
Arhus. Det var en skrivemaskine, en Kaffe-
mat 8, to flasker snaps og en buket blom-
ster.

S. E. Christiansen lykønsker på kollegernes vegne
den jubilerende O. G. Christiansen og frue.

Fra personaleforeningen PPL var der en vin-
kurv, og under receptionen fik den populære
jubilar besøg af en del forhandlere, der kom
med cognac, vin m. v. En havde fundet frem
til O. G. Christiansens særlige hobby og for-
ærede ham et samlesæt til et svæveplan.

BEDRE TELEFONSERVICE I REPAX
For kort tid siden tog salgskontoret i Repax
et nyt svareanlæg i brug. Det sikrer en bedre
telefonservice og giver samtidig medarbej-
derne en hjælp til en betydelig lettere afvik-
ling af telefonbetjeningen.
Svareanlægget er udviklet hos Telephone
Manufacturing Company. TMC er et selskab i
den engelske PYE-gruppe, som for et par år
siden blev overtaget af Philips.

Hidtil har damerne ved Industrigårdens tele-
fon bord kunnet se på en lampe, om et af
lokalapparaterne på salgskontoret i Repax
var optaget. Hvis det var tilfældet, kunne de
stille samtalen ind på en ledig ledning. Var
der ingen til at betjene dette apparat, måtte
de øvrige medarbejdere hoppe og springe
mellem deres eget skrivebord og den ringen-
de telefon. (fortsættes side 4)

YTARSFO RSÆT!
omsammenhængen mellem tobaks-
sygdomme konsekvenser for "Phili-
Iips'medarbejdere medvirkede i den
Ise.

Tilstedeværelsen af den fremkaldte kulilte-
forgiftning vistes at kunne nedsætte ilt-ind-
holdet i blodkarrenes væg periodevis i en
sådan grad, at vævsskader opstod. På endnu
ikke klarlagt måde synes disse vævsskader
at kunne accelerere forkalkningen i den
menneskelige organisme, antagelig mest
fremtrædende i pulsårerne i hjerte, arme og
ben.
De af firmaets medarbejdere, der deltog, for-
tjener en varm tak for de videnskabelige re-
sultater, de således har medvirket til at
fremskaffe. Tilbage står nu, hvilke konsekven-
ser "Philiskopet"s læsere vil drage heraf -
om nogle overhovedet.
Fik De en ide til et godt nytårsforsæt ... ?
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En ny statictik bekræfter resultaterne af tidligere undersøgelser: at der foreligger en tydelig sammen-
hæng mellem tobaksforbrug og forkalkningssygdomme med deraf følgende risiko for tidligere død.
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PHILIPS-DEMONSTRATION I 11 BYER: Femten
nydelige og" dygtige Philips-demonstratricer har
vakt opsigt j" 11 byer i julemåneden. De demon-
strerede Philips Elapparat's vareprogram, og i den
kolde december var det ikke mindst Kaffemat'en,
der blev populær. Den er nu en fastslået succes.
En af de femten demonstratricer, fru B. Hansson,
viser her i Magasin på Kgs. Nytorv i København,
hvor let det er blevet at brygge kaffe.

DAMERNE VANDT (fortsat fra side 3)

udtrukket som den heldige vinder af en Phi-
letta transistorradio.
Derefter blev der trukket lod mellem alle
indsenderne minus fru Sønderskov om endnu
en Philetta, og denne gang blev den heldige
fru L. Witschas, Dansk Røntgen-Teknik. Vi
ønsker de to vindere tillykke med præmierne.

TELEFONSERVICE (fortsat fra side 3)

I
FYRRE FIK INSTRUKTION I
MUND TIL NÆSE METODEN
Samaritter og sikkerhedsfolk fra Jenagade
og Industrigården øvede stg på dukken "Fan-
tomet"

En instruktionsdukke måtte onsdag den 26.
november lægge bryst og næse til 40 Philips-
medarbejderes ihærdige forsøg på at lære
udvendig hjertemassage og mund til næse
metoden, eller - som det korrekt kaldes -
behandling af pludselig uventet kredsløbs- og

Skytteafdelingen :

B&W HJEMFØRTE VANDREPOKALEN
Der har været stor aktivitet i den forløbne
måned i skytteafdelingen og tillige en god til-
gang af nye medlemmer.
Den 19. november dystede vi mod SAS, som
vandt med 1375 points imod vore 1356. Vi
håber at kunne slå dem i en revanchematch,
som holdes på vore baner til foråret.
Den 3. december havde vi i Jenagade besøg
af B&W, som igen i år tog den omstridte
vandrepokal med hjem.
Bedste skytte mod SAS blev O. Bendixen
med 276 points og mod B&W K. Haagensen
med 137 points. Det bør tillige fremhæves,
at pigerne gør fremskridt. Fru B. Nimb op-
nåede 134 points i kampen mod B&W og var
dermed den næstbedste af Philips-skytterne
- kom igen piger I

John Langhoff

åndedrætssvigt. Metoden benyttes ved elek-
tricitetsulykker, forgiftninger og hjerteblod-
propper etc.
Instruktionen foregik i foredragssalen på
Prags Boulevard. Her forklarede bedriftslæ-
gen, overlæge Hage1sten, metoden for sa-
maritter og sikkerhedsfolk fra Jenagade og
Industrigården. Derpå vistes to lnstruktions-
fil~, hvorpå alle deltagerne fik lejlighed til
at øve sig på dukken "Fantomet".

John Petersen giver dukken "Fantomet" tre gange
hjertemassage, hvorpå fru A. Prætorius er klar
til mund til næse metoden. Dr. J. Hagelsten
instruerer. De øvrige sikkerhedsfolk og samaritter,
der er klar til at øve sig, er (fra venstre) Leif Jør-
gensen, K. Skønnemann, A. Sieben, fru Lily Han-
sen og Flemming Nielsen.

PHILIPS I ODENSE
Mandag den 1. december indviede Philips
Lampe sin nye afdeling i Odense. Dermed
var hele det nye Philips-hus på Østerbro ta-
get i brug. Tidligere er Dansk Røntgen-Teknik
og Repax' S-lager flyttet ind.
Ved flytningen fik Philips Lampe fordoblet
sit areal, hvilket også var nødvendigt på
grund af den øgede salgsaktivitet på Fyn og
i Sønderjylland. Som noget helt nyt har Phi-
lips Lampe opstillet et udendørs demonstra-
tionsanlæg, og i et indendørs demonstrations-
lokale kan kunderne "lege" med lys for at
forudbestemme og kontrollere belysningsan-
læggenes virkning. Afdelingen ledes af afde-
lingschef H. C. Aarup.
Dansk Røntgen-Teknik's Odense-afdeling le-
des af ingeniør O. Brask, som forestår salget
af Philips-udstyr til hospitaler på Fyn og i
Sønderjylland. En af de største leverancer
herfra er i øvrigt sket til Odense Amts og

Bys Sygehus, som i 1966 fik Europas hidtil
mest omfattende intern-TV-anlæg til hospita-
ler foruden en hel del røntgenudstyr. - S-la-
geret omtaltes i sidste nr. af .Phlllskopet".

Philips Lampe's demonstrationsanlæg I Odense.
Preben Lundberg fra salgskontoret i Repax peger
på kontrolboxen til det nye svareanlæg, hvorfra Det nye Philips-hus i Odense, hvorfra Philips Lampe, Dansk Røntgen-Teknik og Repax' S-lager dækker
frk. Karen Magrethe Hansen kan trække samtaler- Fyn og Sønderjylland.
ne ind.

Med det nye svareanlæg er det slut med at
hoppe og springe. Når der ringes på et lokal-
nummer, blinker en lampe på alle syv svare-
bokse på salgskontoret. Ved at berøre en
kontakt, kan samtalen tages ud til en vilkårlig
telefon. En samtale kan iøvrigt holdes, mens
opkald på en anden linie besvares.
Et tilsvarende anlæg er i øjeblikket ved at
blive installeret i Philips-Electrologica. Her
vil en sekretær besvare opkald til repræsen-
tanter, der er ude i byen. Om kort tid følger
også salgskontoret i Philips Radio efter.

PHILIPS TRYK


