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JULEKONKURRENCEN
584 kiggede i julekataloget - og de fleste fandt de rigtige svar
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Udtrækningen af de heldige vindere i julekonkur-
rencen blev foretaget af lisbeth Asfastsen, Post-
afdelingen, der også selv havde bragt de 584 op-
gaveløsninger.
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PIGE PA FARTEN
Mange Philips-medarbejdere rejser lande og
riger rundt På forretningsrejser, til møder
osv. For det meste er det mandlige ansatte,
man møder med suitcasen med flymærket
på. Men det sker da også, at piger får chan-
cen for at opleve livet udenfor de danske
Ph iIips-cirkler.
I begyndelsen af november var Birgitte Niel-
sen fra AVS således på træningskursus i
Eindhoven. Formålet med kurset var at lære
mere om den nye tekstbehandlingsmaskine,
WP 5001, der blev introduceret på udstillin-
gen Nord Data 77 i Bella Centret i juni må-
ned.
Birgitte fortæller om sine indtryk fra turen:
- Kurset varede i tre dage og havde delta-
gere fra Norge, Sverige, Finland og Holland.
Det var et meget fint tilrettelagt kursus, og
programmet var koncentreret Inden jeg tog
hjemmefra, forestillede jeg mig, at jeg vidste
alt om maskinens funktioner. Det var ikke
helt rigtigt Til trods for at jeg havde arbej-
det flere hundrede timer med maskinen,
lærte jeg noget nyt. Det var inspirerende at
lære om maskinens videre udvikling, og

(fortsættes på bagsiden)

De fleste løsninger var rigtige i "Philisko-
pet"s julekonkurrence, hvor vi opfordrede
læserne til at kigge i Philips' julekatalog.
Kun en beskeden del var forkerte.
De rigtige svar på kuponen er: Nr. 1 -
pladespiller. Nr. 2 - side 2. Nr. 3 - 10 gange.
Nr. 4 - ja, Nr. 5 - ja. Nr. 6 - tidspunktet.
Nr. 7 - 12 kopper. Nr. 8 - 14 dage. Nr. 9 -
el-sliber. Nr. 10- 6 meter.
584 løsninger blev indsendt til konkurrencen
og den heldige vinder af det nye TV-spil blev
Dagny Christensen, kanalvælgerproduktionen,
Philips Elektronik Industri. Gavekortet på 100
kroner gik til Elisabeth Poulsen, Philips Elek-
tronik Industri. Og de otte gavekort på hver
25 kroner fik Erik Knudsgaard, Pope, Ole
Nielsen, Philips Elektronik-Systemer, Arhus,
Anni Greisen, Philips Elektronik Industri,
Torkil Vase, Philips Elektronik-Systemer,
Odense, Inge Christiansen, Hovedselskabet,
Vermund Bødtker, Philips Elektronik Industri,
E. Jensen, Miniwatt og Børge Christiansen,
Philips Lampe.

pA PENSION
- efter sammenlagt 100 års
ansættelse i Philips!
Med udgangen af januar 1978 går tre med-
arbejdere på pension efter sammenlagt at
have arbejdet for Philips i 100 år.
Ragna Pileborg: Assistens i Philips Elektro-
nik Industri AIS, går på pension efter 44 års
ansættelse.
Naja Rasmussen: Assistent i Hovedselska-
bet, går på pension efter 28 års ansættelse.
Lilly Raun: Assistent i Philips Elektronik In-
dustri AIS, går på pension efter 28 års an-
sættelse.

JUBILÆET
I TEKST OG
BILL·EDER

Første gratulant ved 25-års jubilæumsreceptionen
for direktør G. Henric EgnelI er underdirektør Jør-
gen Hegelund, der medbringer el golfsæt som gave
fra medarbejderne.

Sv. Loft siger tillykke fra Fællesklubben med bø-
ger om Danmark og om fagbevægelsen.

Helge Svendsen i munter ordveksling med jubila-
ren efler at have overrakt en havegrill fra perso-
naleforeningernes fællesråd.

FLERE BILLEDER
SIDE 2 OG 3

GODT NYTÅR!
Sammen med en hjertelig tak for al den venlighed, som strømmede mig
i møde på min jubilæumsdag, sender jeg på direktionens vegne en lige
så varmt følt tak til samtlige medarbejdere i nær og tern for åbent og
loyalt samarbejde i det vanskelige år 1977 - og øn k r de g e s
familier et godt nyt år!



DER VAR TRÆNGSEL
I FOREDRAGSSALEN
G. Henric EgnelI blev hjerteligt fejret på sin 25 års jubilæumsdag
af medarbejdere og repræsentanter for erhvervslivet

Direktør G. Henric EgnelI og frue ved jubilæumsreceptionen i foredragssalen sammen med direktørerne
H. Bertelsen (ty) og T. Meldal med fruer, bestyrelsens formand, direktør S. A. Windelin og frue samt
direktør Max Poulsen og frue.

- For næsten 600 år siden valgte Skånes
Landsting Dronning Margrethe I som formyn-
der for hele riget. Det varmede alle danske
hjerter. Og lige siden har vi spekuleret på,
hvordan vi kunne gøre gengæld. Chancen
kom i 1976, da vi kunne tilbyde en af Skånes
store sønner lederskabet i dansk Philips.
Således indledte underdirektør Jørgen Hege-
lund spøgefuldt sin lykønskning ved 25-års
jubilæumsreceptionen for direktør G. Henric
Egneli i foredragssalen på Industrigården
fredag den 2. december.
Jeg tror nok, at alle rigtige skåninger er en'
blanding af noget svensk og noget dansk. Du
har valgt det bedste fra begge sider af sun-
det. Det kan vi, som i det sidste halvandet år
har haft daglig arbejdskontakt med dig, med
glæde bekræfte, sagde Hegelund, der også
overrakte et golfsæt som gave fra medarbej-
dere.
Derefter var det de forskellige personale-
gruppers tur til at gratulere. Sv. Loft kom

1: Preben Laudrups lykønskning fra idrætsforenin-
gen udløser store smil.

2: Bengt Guslafson fra den svenske koncerns
25-års jubilarklub byder EgnelI velkornmen blandt
medlemmerne.

3: Pope's bestyrelsesformand lrs. Niels Albert
Jørgensen ønsker tillykke sammen med direktør
Erik Frydendall.

4: Fabrikant Søren Madsen og dr. Susanne Mad-
sen gratulerer.

5: Bang & Olufsen siger tillykke med et rejseskrin,
der overrækkes af direktør Jens Thorsen.

6: Fra Siemens kommer direktørerne Thomas Niel-
sen og Jørgen Huper.

7: Direktørerne Ann-Birgit Randow og John Win-
kelmann (næsten skjult) samt bestyrer Knud Ras-
mussen siger tillykke fra Selandia Radio.

8: Fra Privatbanken gratulerer direktørerne A.
Schmiegelow og N. C. Lissau. .

9: Direktør Erik Ørnbo siger tillykke fra ELFO.

10: Fra FAFGE lykønsker direktør H. C. Peitersen.
I baggrunden direktør Jens Thorsen, B&O, direktør
Thorkil Meldal og medlem af Philips' bestyrelse,
direktør Svend Rasmussen.

med en boggave fra Fællesklubben i Jena-
gade, Helge Svendsen med en havegrill fra
personaleforeningernes fællesråd, P. Rigbolt
med en stentøjsfigur fra Værkstedsfunktio-
nærernes Sektion, P. Laudrup med bøger om
golf og skibe fra Idrætsforeningen, J. Steen
Jensen med en klukflaske fra TL-klubben, og
Verner H. Mørch med blomster fra Philips
Veteran Klub.
Ved overrækkelsen af gaverne blev der sagt
mange hjertelige ord. G. Henric Egneli gav i
sin takketale udtryk for stor taknemlighed
for den meget store vilje til samarbejde, han
var blevet mødt med fra alle sider. Han un-
derstregede værdien af en fortsat harmonisk
udvikling for koncernen. - Vi sejler som an-
d re erhvervsvirksomheder i et besværl igt far-
vand i øjeblikket. Men vi har en intakt og
stærk orqanisatiori, som vil gøre os i stand
ti I at sætte farten op igen, så snart tiden
dertil er inde, sagde direktør EgnelI.
Det var ikke alene medarbejderne, der øn-

DEN NYE HOVEDOMSTILLING: Onsdag den 14. decembe
nyt fællesnummer. Samme dag tog vl den nye Philipscen
4. sal på Industrigården, hvor seks omstillingsborde er op
nogle er deltidsansatte. Herover ses den daglige leder Gr
runde bord Lydia Steensgaard, Jytte Madsen, Irene Bergs
Annette Petersen og Lilian Taylor var ikke til stede, da bi

skede at sige tillykke. I de følgende par ti-
mer var der uafbrudt trængsel i foredrags-
salen af gæster udefra. Blandt dem var di-
rektør Jens Thorsen, Bang & Olufsen, di-
rektørerne A. Schmiegelow og N. C. Lissau,
Privatbanken, fabrikant Søren Madsen og dr.
Susanne Madsen, direktør Ole Madsen, Os-
ram, formanden for POPE's bestyrelse, lrs.
Albert Jørgensen, direktør Stefan Fryland,
Nordisk Polyphon, direktør H. C. Peitersen
og kontorchef Aage Hansen, FAFGE, direktør
K. Jølck, LK-NES, kontorchef A. Dehlie, L. M.
Ericsson, direktør Guido van der Akker, KLM,
direktør Jens Therp, Møller & Landschultz,
direktørerne Anne-Birgit Randow og John
Winkelmann samt bestyrer Knud Rasmussen,
Selandia, direktørerne Aage Thomsen og
Knud Mikkelsen, Kemp & Lauritsen, direktør
Erik Ørn bo, ELFO, direktør H. Jørgensen,



lukkede Asta-centralen og samtidig blev (01) 572222
ral i brug, og hovedomstillingen flyttede til nyt lokale på
ltillet, Der er ni medarbejdere i hovedomstillingen, hvoraf
ithe Biilmann (stående), og derefter højre om det cirkel-
fUP, Ulla Brest Knudsen og Inge Jensen. Lotte Nielsen,
ledet blev taget.

Nordisk Solar Compagni, direktørerne Kjeld
Bry og Mogens Due, PFA, direktørerne Tho-
mas Nielsen og Jørgen Huper, Siemens,
direktør C. Lawrence, Hellesens. Selskabets
bestyrelsesformand, direktør S. A. Windelin
og frue, direktør Max Poulsen og frue samt
direktør P. Selig noteredes også blandt dem,
der kom for at gratulere og ønske fortsat
held og lykke.
Der var desuden gaver fra bI. a. direktør
N. B. Sommerfeldt og frue, direktør F. van
Rongen, koncerncentret i Eindhoven, de skan-
dinaviske Philips-selskaber, Dansk Hollandsk
Forening, Foreningen af Fabrikanter i Jern-
industrien, Jern- og Metalindustriens Sam-
menslutning, Aage Havemanns Eftf., W. l.ø-
wener, Elektronikfabrikantforeningen og Ra-
diobranchens Leverandørforening.

25 ÅRS JltlJ?IIv4JUM

Arne Jensen

Fredag den 6. januar: Lagerarbejder Arne
Jensen, Philips Elektronik Industri AIS. Re-
ception i mødelokale C kI. 10.30.

UDNÆVNELSER
pR. 1. JANUAR
Overassistent K. Køehn, Philips Service-
Center i Haderslev, er udnævnt til fuldmæg-
tig.
Assistent Wiwi Nielsen, Hovedselskabets le-
verandørbogholderi er udnævnt til overassi-
stent.
Fuldmægtig Jørn Slot, Philips Service A/S,
er udnævnt til afdelingschef.

DØDSFALD
Kaj Nielsen: Fhv. specialarbejder Kaj Niel-
sen, Nordisk Glødelampe Industri AIS, døde
den 27. november, 68 år.

Inger Krall: Kantineassistent Inger Krall, Ho-
vedselskabet, døde den 30. november, 60 år.

Ejner Jørgensen: Fhv.overværkfører Ejner
Jørgensen, Nordisk Glødelampe Industri AIS,
døde den 1. december, dagen før sin 70 års
fødselsdag.

Bj_

TO SØLVNALE FRA BLODBANKEN: I begyndelsen
af december besøgte blodbal1ken igen Philips. 117
gav blod i Jenagade og på Industrigården. Blandt
dem var der to, som gav blod for 25. gang. Som
tak for deres indsats modtog de blodbankens sølv-
nål. Herover er det Børty Christiansen, Philips
Lampe, der får nålen udleveret, mens han ligger
på båren. Den anden "nåletager" er Helmuth Jan-
sen, Philips Elektronik Industri.

FARVEL TIL JULEMANDEN: Lørdag den 10. de-
cember var der juletræ i Jenagade. 130 børn del-
tog i festlighederne, der som de 13 foregående år
blev ledet af Erik Hornsleth. Han har gennem åre-
ne været alle tiders julemand for ungerne - så po-
pulær, at der også - efter han forlod Philips - har
været bud elter ham. Men i år var det altså sidste
gang han tog del i løjerne. Ved juletræet blev den
nye julemand præsenteret for børnene. Det vakte
vild jubel, da Poul Erik Bech blev "kørt" ind på en
kælk og således introduceret som de kommende
års julemand. Alle hyggede sig og havde en dejlig
dag.



Birgitte Nielsen i Kastrup inden kursen sættes
mod Holland.

o

PIGE PA FARTEN ...
(fortsat fra forsiden)

hvordan man nemmest bruger de forskellige
funktioner. Det er i dag lettere for mig - og
i mange tilfælde mere logisk - at arbejde
med maskinen, når jeg kender funktionerne
i de mange programdele.
- Har du fået udbytte af turen bortset fra det
strengt faglige?
- Jeg synes det var sjovt og lærerigt at mø-
de kolleger fra andre lande, og det kan i
mange tilfælde være nyttigt at kende Philips-
kolleger på tværs af landegrænserne.
Jeg håber bestemt at få mulighed for at
komme ud en anden gang. Det motiverer og-
så rent arbejdsmæssigt i hverdagen.

Layla.

7-tal
Albin Vega sejlbåd 1973 med dieselmotor til
salg. Pris 105.000,- kr. Henvendelse til
572222 lok. 2387 Fischer.

KORT NYThi
vi Henrik Nørregaard, lokal 2372.

• Viborg Domkirke skal som den første
domkirke i landet have et nyt avanceret højt-
taleranlæg, hvis fornemste egenskab er,
at det virker, som om det ikke var deri
Det er Afd. for Audio-Visuelle Systemer, der
har konstrueret anlægget. Det har bI. a. ind-
bygget tidsforsinkelse, hvilket sikrer, at til-
hørerne ikke hører præstens stemme i højt-
talerne, før de hører hans stemme direkte.
Når denne tidsforsinkelse er nødvendig, er
det fordi lydens hastighed i luft kun er 365
meter i sekundet. I et elektronisk system be-
væger lyden sig derimod med lysets hastig-
hed, som er på 300.000 kilometer i sekundet.
Det vil sige, at hvis en person befinder sig

SPORTEN SPORTEN
vi Layla, lokal 2~69

SKIKLUB pA PHILIPS
Efter et introduktionsmøde vedr. skiklub på
Philips er der ikke længere tvivl om skiin-
teressen blandt medarbejderne. Indtil nu har
30 ønsket at deltage i den kommende ski-
klubs arrangementer. Men der må meget
gerne melde sig endnu flere. Det er ganske
underordnet, om du nogensinde har haft et
par ski på. Skiture til Sverige, skimotion- og
instruktion, leje af hytter osv. står på pro-
grammet - og familien er meget velkommen
til at deltage. Yderligere oplysninger kan fås
hos Jens Munch Christensen på 572222, lo-
kal 2482 eller hos Layla Enevoldsen på lokal
2369.

GOD SÆSONSTART FOR
BORDTENNISSPILLERNE
Bordtennisafdelingen har taget hul på sæso-
nen med to sejre i KFIU's holdturnering. I
første kamp vandt Philips over Glostrup
Rådhus med 6-4, og i anden runde blev 3M
besejret med cifrene 9-1. Philips-holdet har
i begge tilfælde bestået af Benny Frederik-
sen, Kent Hansen og Ove Sørensen.
Der har endvidere været pæn Philips-delta-
gelse ved efterårets åbne stævner:
Ved Lyngby-Tårbæks åbne stævne blev Ove
nr. 1 i herre C-single. Og ved KFIU's åb-
nings-stævne var Philips repræsenteret med
tre herrer og to damer, som sammenlagt
hjemførte ni præmier:
Karin Rasmussen blev nr. 1 i dame A-single,
og Karin og Else Andresen nr. 1 i dame B,-
double, Karin og Ove fik en første plads i
B-mixdouble og Ove blev nr. 1 i herre C-
double og nr. 2 i herre C-single, Benny og
Søren Bacher opnåede en 3, plads i herre
D-double,
Der var således port- eller hvidvin til alle
Philips-folk. Tillykke med det!

Ove Sørensen.

50 meter fra præsten vil det tage den natur-
lige lyd 0,1369 sekund at tilbagelægge denne
afstand. I et højttaleranlæg vil det kun tage
0,00000016 sekund, Det er denne forskel sy-
stemet udligner, så der ikke kan høres for-
skel på den naturlige lyd og den elektroni-
ske,
• Philips Service glæder sig i denne søde
juletid, November måneds omsætning blev
nemlig langt den største i selskabets Histo-
rie, Det skyldes bI. a, det nye TV-spil, som
ventes at blive den helt store julegaveartikel
i år,
• Danmarks Lærerhøjskole har hos Afdelin-
gen for Audio-Visuel!e Systemer bestilt to
sproglaboratorier til henholdsvis 16 og 20
elever, Tilsammen har de en værdi af 340.000
kroner.
• Det solarium, som Philips Elapparat in-
troducerede sidste år, er blevet det mest
solgte i Danmark. Det er ikke kun menne-
sker, der foretrækker Philips-solariet. Også
surikattene i Københavns Zoologiske Have
nyder solen under et af Philips Elapparat's
solarier,

GRATULANTER FRA NÆR OG FJERN kom for at
fejre Oscar Clausen, da ha," den 18. november
kunne fejre 25 års jubilæum som træner for Phi-
lips' håndboldhold. Oscar blev fejret ved en recep-
tion med efterfølgende middag, hvor mange af de
gamle spillere, såvel som de nuværende, kom for
at ønske tillykke. Stemningen var fin og Oscar vist
nok en smule overvældet over de mange, som hu-
skede ham. Hans spillere sagde tak med et ste-
reoanlæg og et TV-spil, og Preben Laudrup kom
med håndbolden fra sidste sæson, som ska.ffede
Philips et KFIU-mesterskab. Bolden blev i aftenens
løb dekoreret med samtlige gæsters navne - skre-
vet i rødt af damerne og blåt af herrerne. På bil-
ledet siger Preben Laudrup tak på idrætsforenin-
gens vegne.

SUCCESRIG
HANDICAPTURNERING
Lørdag den 26, november afviklede badmin-
tonafdelingen en handicapturnering i ABC-
hallen i Markmandsgade,
22 deltagere spillede ialt 14 kampe i de fire
timer, turneringen varede, Finalen blev vun-
det af Knud Leth Rasmussen og Torben Han-
sen, som vandt 15-14, 15-10 over Michael
Pamer og Benny Fre derlksen.
Desuden blev der spillet "en trøstrække" for
de spillere, som tabte deres første kamp.
Her vandt Poul Corlin og Per Hansen over
Jørgen Dahm og Torben Kjær med 15-7 og
15-8,

Ny badminton-formand
Efter kampene blev der holdt afdelingsmøde,
hvor Niels Pelle blev valgt til formand for
badmintonafdelingen, og spilleudvalget kom
til at bestå af Jørgen Ditlevsen, Benny Fre-
deriksen, Børge Larsen og Lars Sørensen,
Aftenen sluttede med en sammenkomst, hvor
præmierne blev uddelt. På god demokratisk
vis modtog samtlige finaledeltagere samme
præmie - nemlig en god flaske rødvin.

Niels Pelle.
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