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23 MÆND OG EEN PIGE
Anne-Marie Vind har som den første pige nogensinde delta-
get i Philips internationale kursus »Philips in Perspective« på
koncernens træningscenter nær Eindhoven

Anne-Marie Vind, der til daglig er sekretær i
direktionen, har - som den første pige no-
gensinde - deltaget i det internationale kur-
sus "Philips in Perspective«, som afholdes
ca. tre gange om året i Eindhoven.
Pigerne i den danske Philips-organisation
har ikke tidligere haft mulighed for at deltage
i kurser på internationalt plan, som deres
mandlige kolleger. Det har de nu. Der er luk-
ket op for nye mu ligheder!
- Det er, fordi Anne-Marie hardet job, hun har
- vil mange sige. Det er delvis rigtigt, men
også kun delvis. Kurset er beregnet for alle,
der i deres daglige arbejde beskæftiger sig
med tværgående arbejde på nationalt og in-
ternationalt plan, og som kan sandsynliggø-
re, at de vil få udbytte af kurset.
-Philiskopet« har talt med Anne-Marie Vind
om hendes indtryk, oplevelser og udbytte af
kurset.
- Du er den første pige, der er blevet indstillet
til at deltage i "PIP« kurset. Hvordan gik det
til?
- Der havde længe været tale om, at jeg skulle
deltage i et internationalt kursus, som gaven
alsidig orientering om koncernen. I foråret fik
jeg tilbudet, og jeg slog til. Det er et kursus
man indstilles til af sin gruppechef. Det kræ-
ver, at man behersker det engelske sprog og
har et godt tværgående kendskab til koncer-
nen. Ellers får man ikke udbytte af kurset.

Jeg føler mig ikke isoleret
- Kurset varer en uge og afholdes på Philips
træningscenter, Groenendael, som ligger ca.

20 km fra Eindhoven, og deltagerne bor på
stedet, så længe kurset varer. Det er simpelt-
hen nødvendigt.
- Havde du indtryk af kursets indhold, før du
ankom til Holland?
- Jeg havde modtaget et meget kortfattet
kursusprogram, og en deltagerliste, som for-
talte, at der ville være 24 deltagere på kurset,

(Fortsættes side 2)

pA PENSION
Underdirektør, civi-
lingeniør Max Han-·
sen går på pension
med udgangen af
september måned
efter 27 år i koncer-
nens tjeneste, heraf
de sidste 18 år som
chef for Philips Te-
lekommunikation Max Hansen
A/S.
For dem, der ønsker at tage personlig afsked
med Max Hansen, vil han være at træffe på sit
kontor, Strandlodsvej 4, fredag den 29. sep-
temberkl. 10.

*
Fuldmægtig Tage Møller, der i 24 år har haft
sit virke i Industrigårdens reception, går på
pension med udgangen af september.

*
Lagerforvalter Børge Sørensen, Philips Cen-
trallager, går på pension med udgangen af
september efter43 års virke.

UDNÆVNELSER
Overassistent Keld Bjørnskov, Philips Elek-
tronik Industri, er udnævnt til fuldmægtig.

Assistent Grethe Heramb, Philips Centralla-
ger, er udnævnt til overassistent.

Civilingeniør Børge Nielsen, Afdeling for
Industri og Forskning, er udnævnt til afde-
lingschef.

Salgsingeniør Ole Tønnes Pedersen, Afde-
ling for Industri og Forskning, er udnævnt til
afdel ingschef.

Assistent Mona Poulsen, Philips Elektronik
Industri, er udnævnt til overassistent.

Salgsingeniør Wilfried Stelzer, Afdeling for
Industri og Forskning, er udnævnt til afde-
lingschef.

MARKEDSSTEMNING PÅ PHILIPS STAND: I dagene 26.-28. august deltog Philips Elapparat i udstillingen
El-Fair i Bella-Centret. Det var en lukket udstilling for forhandlere, og der var mange af dem, som fandt vej
til Philips markedsplads. I år havde man nemlig valgt at lade en rigtiug gammel markedsplads danne
ramme om de nye produkter. Der var fest og stemning, og der lød sagte lirekassemusik, råb fra teltene og
hyggelig sludren fra »Grøften«, som i udstillingsperioden havde en lille filial på standen. Man var enige
om, at det var alle tiders stand, Philips Elapparat havde fået op at stå. Det samlede standpersonale er her
foran karrusellen, der var hånddrevet, og som fik mange besøgende indtil Philips under »El-Falrv-udstil-
lingen i Bella-Centret.



23 MÆND
(Fortsat fra forsiden)

heraf 23 mænd. Så
det var med som-
merfugle i maven,
jeg ankom til stedet.
Heldigvis viste det
sig, at min nervøsi-.
tet var ubegrundet.
Lige fra den før-
ste dag følte jeg, at
der trods alt var en
fin balance. Alle var! Anne-Marie Vind
venlige og imødekommende, og jeg var på
intet tidspunkt isoleret. Jeg følte mig hverken
dummere eller klogere end mine mandlige
medku rsister. Dog var der to ku rsusdeltagere
fra Bangladesh og Pakistan, som aldrig »så«

mig. Jeg var luft for dem. Det var en underlig
oplevelse i 1978. Men i deres hjemlande be-
skæftiger kvinder sig åbenbart ikke med for-
retning!

Aktive fra otte morgen til sen aften
- Hvordan var kurset tilrettelagt? Hvilke em-
ner blev gennemgået og diskuteret?
- Vi blev fra starten delt op i tre grupper med
otte deltagere i hver, og den opdeling bibe-
holdt vi kurset igennem. Den første dag
skulle vi rystes sammen. Det skete dels ved
interview-situationer, dels ved et virksom-
hedsspil. Og der gik heller ikke lang tid, før vi
kendte hinanden. Der var deltagere fra næ-
sten hele verden, og engelsk var kursusspro-
get.
Hovedemnerne var marketing, administra-
tion, finansiering, externe relationer, mana-
gement-udvikling og forskning samt opbyg-
ningen af den internationale koncern. Disse
emner blev behandlet ved forelæsninger,
gruppearbejde og diskussioner.
Vi var i aktivitet fra otte morgen til sen aften,
og der blev virklelig gjort noget ved det.

Uenige i et enkelt tilfælde
- Følte du dig sat i bås, fordi du var eneste
pige? .
- Kun i et enkelt tilfælde. Under et af punk-
terne blev grupperne bedt om at fremsætte
forslag til aktiviteter og forholdsregler, som
kunne modvirke den »dernotlvatlon«, der op-
står i en situation med store personalened-
skæringer og andre indskrænkninger. Her så
mændene og jeg meget forskelligt på situati-
onen. Deres største betænkelighed var, at nu
blev der færre karrierernuliqheder, mens det
primære for mig var de sociale problemer,
situationen ville medføre. "Et sekretærsyns-
punkt«, lød deres kommentar. I denne situa-
tion kunne vi absolut ikke blive enige eller nå
hinanden. Men det var også den eneste gang,
vi stod stejlt overfor hinanden.

Der findes ingen geniale løsninger
- Hvilke forventninger havde du til kurset?«
- Jeg forestillede mig, at jeg ville få en grun-
dig og alsidig orientering om Philips-kon-
cernen på tværs af grænserne.
- Blev forventningerne indfriede?
-Ikke helt, eller rettere sagt: Mit udbytte blev
noget anderledes, end jeg havde forestillet
mig. Jeg havde regnet med at få opstillet helt
klare linier for Philips politik, men det viste
sig, at grænserne var meget flydende.
I Philips-koncernen går man idag ind for ny-
tænkning, og alle de case storles. vi kom ud

I~

SOMMERFEST I JÆGERHUSET: Festudvalget i personaleforeningen PAP var ikke gode venner med
vejrguderne, da festen ved Furesøen skulle holdes fredag den 1. september. Regnen skyllede ned, så
den første del af sammenkomsten blev aflyst: Sejlturen fra Holte til Jægerhuset. Men fest blev der. De 66
deltagere hyggede sig under middagen og morede sig vældigt på dansegulvet, her i fuld aktivitet under
»e viva espana«.

vI Henrik Nørregaard, lokal 2372

Philips-koncernens salg på verdensplan var i
det første halve år af 1978 10% over salget i
den tilsvarende periode sidste år.

Den engelske Philips-organisation har fået
selskabets hidtil største ordre på virksom-
hedscomputere. Den er på 250.000 engelske
pund - ca. 2,6 millioner kraner - og består af
seks computere, der skal leveres til et firma i
Skotland.

Philips har fået en meget stor ordre fra den
cubanske stats indkøbskontor for medicinsk
udstyr. Ordren omfatter bl.a. røntgenudstyr
og elektroniske patientovervågningssyste-
mer til 90 hospitaler rundt om på Cuba. Den
samlede værdi af leverancen er ca. 23 milli-
oner kraner.

Philips i Singapore skal forsyne byens nye
lufthavn med lufttrafik-kontraludstyr. I Para-
guay har Philips også fået ordre på udstyr til
en ny lufthavn. Her drejer det sig om elektrisk
og elektronisk udstyr - fra landingslys til ra-
diokommunikations-systemet mellem fly og
kontraltårn.

for, og de spørgsmål, vi blev anmodet om at
besvare, tvang os til at tænke i nye baner. Det
forvirrede mig i starten, men ved nærmere
eftertanke indså jeg, hvor nyttigt det var at
opleve denne usikkerhed. Det får en til at
arbejde på en anden måde. Der findes ingen
geniale patentløsninger, og det er en udfor-
dring.
Desuden betød samværet med de mange Phi-
lips-medarbejdere fra hele verden en utrolig
masse. Det, man oplevede, skete i en interna-
tional atmosfære - og det var meget lærerigt,
slutter Anne-Marie Vind.

Layla

BESØG FRA KONCERNLEDELSEN: L. Th. Hees-
sels, der i koncernens øverste ledelse, Raad van
Bestuur, blandt andet har de skandinaviske lande
som sit referenceområde, besøgte den 17. august
Philips i København sammen med regional mana-
ger F.van Rongen. Efter samtaler i direktionen var
der rundtur i Philips Elektronik Industri. På billedet
herover ser L. Th. Heessels (nr. 2 fra højre) på
kanalvælgerproduktionen sammen med (fra
venstre) F. van Rongen, G. Henric EgneII, Hans H.
Olsen og Søren Janlev. Der blev også aflagt besøg
i demonstrationslokalet for professionelt TV-må-
leudstyr, hvor L. Th. Heessels afprøvede et af de
nye instrumenter.

DØDSFALD
Fhv. direktør Peder Mikkelsen døde
den 11. september, 88 år gammel.
Peder Mikkelsen var fra 1904 til 1954
ansat i Axel Schou, der fra starten
havde agenturet for Philips her i Dan-
mark. De sidste 19 årvarhan direktør i
firmaet.



125 ARS'JUBILÆUM I

Max Møller.

Mandag den 2. oktober: Fuldmægtig Max
Møller, Philips Service-Center, Alborg. Re-
ception kl. 10 på Philips Service-Center i AI-
borg.

ÆBLET FALDER IKKE
LANGT FRA STAMMEN
Elektronik er i almindelighed ikke
noget for piger - men for Anne
Tønnes Pedersen er det lige sagen

En søn, der går i sin fars fodspor - især når
det drejer sig om et fag inden for elektronik-
det forekommer naturligt. Men når en pige
begynder at interessere sig for faget, så
spærrer de fleste øjnene op. Elektronik er da
ikke for piger! Men for Anne er det lige sagen.
Man spærrede også øjnene op i laboratoriet i
Jenagade, da Anne - datter af O. Tønnes Pe-
dersen - søgte at komme i praktik i 14 dage.
Men i praktik det kom hun da.
Anne er 16 år og går nu i 1.g i matematisk
linje, og hendes praktikperiode hos Philips i
foråret har kun bestyrket hende i, at elektro-
nik er den rigtige vej frem.
»Philiskopet- har spurgt Anne, hvordan hun
oplevede praktikken, og hvordan hun kom til
at interessere sig for elektronik.
- Æblet falder jo ikke langt fra stammen, og
jeg har altid hængt over ryggen på min far,
når han sad derhjemme og arbejdede med
elektronik. Lige fra jeg var helt lille, har jeg
syntes, at det var fantastisk at ledninger,
komponenter osv. kunne sættes sammen til
en helhed. Og jeg forsøgte ret tidligt at gå
ham i bedene. Derfor ønskede jeg også at få
lov til at beskæftige mig med elektronik i
praksis.

- Det var en dejlig periode, jeg havde på

JOHN KREUTZFELDTSJUBILÆUM: - Du er et af
de mest hjælpsomme mennesker, jeg nogensinde
har mødt, og dit strålende humør sætter vi stor pris
på, sagde N. A. Bjerregaard (t.v. på det lille bille-
de), da han torsdag den 24. august lykønskede
John Kreutzfeldt ved 25års jubilæumsreceptionen
hos Miniwatt. Bjerregaard står sammen med jubi-
laren og frue samt Jørgen Hegelund med den plæ-
neklipper, der tillige med havegrill og bordlamper
var kollegernes gave. Derefter kom Preben
Laudrup og sang for i en hyldest fra idrætsforenin-
gen (billedet herover), akkompagneret på lire-
kasse af Preben Lundberg. Gaven var en stor tril-
lebør. 'Blandt de mange gæster var også fire børn
fra »Nørrebro-kammerateme«, hvor Kreutzfeldt
var håndboldtræner.

JØRGEN SCHMIDTS JUBILÆUM: Ved recepti-
onen i Philips Elapparat den 1. september berøm-
mede C. O. Hessellund 25-års jubilaren Jørgen
Schmidts store arbejdsindsats og altid gode hu-
mør, og de mange receptionsgæster sluttede sig
til hyldesten i fællessang. Derefter blev gaverne
præsenteret: En olie- og eddike-platmenage (som
har tilhørt Bodillpsen) og et antikt sølvlommeur.
Gaverne vises frem herover, hvor Kurt Jensen
(t.v.) står sammen med jubilaren og hans frue samt
C. O. Hessellund og Jørgen Skelbæk. I løbet af
formiddagen kom der også mange forhandlere for
at sige tillykke. På det lille billede er det Erling
Pedersen fra DIFA i Hvidovre, der peger på spege-
silden og snapsen, som skal gøre hinanden sel-
skab.

Philips. Lige fra den første dag fik jeg lov til at
deltage i arbejdet på lige fod med de mand-
lige elektronik-lærlinge. Vi havde et mægtigt
godt sammenhold, og jeg lærte en masse.
Jeg er f.eks. i stand til at reparere lidt på en
radio nu, og en dag, hvor en af mine kamme-
rater måtte opgive at reparere et stik til en
båndoptager, så kunne jeg tilfældigvis klare
det.
Jeg er helt overbevist om, at jeg vil være elek-

Ingeniør Jens Johnsen viser Anne tilrette på labo- tronik-ingeniør, siger Anne Tønnes Peder-
ratoriet. sen. Lev!e.

TAK
Jeg vil gerne gennem personalebladet sige
tak til de mange, som var mødt op til recepti-
onen, samt til dem, der havde -spyttet« i bøs-
sen til de dejlige gaver. Detvaren festlig dag.

Jørgen T. Schmidt.

Min hjerteligste tak til alle, der var med til at
gøre min jubilæumsdag til et for mig ufor-
glem meligt minde. Jeg var fuldstændig over-
vældet af alle de mange flasker, der kom. Og
det var skønt at se så mange gamle kolleger,
der mødte frem.

John Kreutzfeldt



SPORTEN d:SPORTEN SPORTEN I
vI LAYLA, lokal 2369

Formanden for billardafdelingen, Pehr Olsen, vi-
ser to begyndere, hvordan man holder på en kø.
Her instrueres fra venstre Bang Christensen og
Bjarne Jensen.

ABENTHUSIJENAGADE
Onsdag den 9. august var der åbent hus i
Jenagade fra kl. 16 til kl. 20, hvor fem af
Idrætsforeningens afdelinger - billard, brid-
ge, skak, bordtennis og skydning - gjorde
opmærksom på de muligheder, der er for at
dyrke disse sportsgrene på Philips.
De fem afdelingsledere Pehr Olsen, Benny
Frederiksen, Kurt Olsen, J. Langhoff og E.
Hauerberg havde i fællesskab tilrettelagt
denne præsentationsaften.
Men det blev desværre ikke helt den succes,
de havde håbet på. »Folk foretrak åbenbart

7-tallet
PIANETTE, Andreas Christensen, mørk ma-
hogni, ældre, men velholdt. Egon Jensen, 10-
kai 2223.

FORLÆNG GRILL SÆSONEN INDENDØRS: På
udstillingen El-Fair 78 introducerede Philips Elap-
parat en helt ny grill-serie, bestående af tre for-
skellige typer. På billedet ses den ene, Grill-karru-
sellen, i brug. Den har otte spid, der hver for sig
drejer om sin egen akse, og på ca. 20 min. kan man
tilberede alle former for mixed grill med kød, fisk,
pølser osv. Varmelegemet er selvrensende, og
drypbakken har en dyb rille, hvor fedt og saft op-
samles, så den er nem at rengøre. Spiddene har
løse håndtag, og apparatet er ligeledes forsynet
med håndtag, så det let kan flyttes. Den vejle-
dende forbrugerpris for Grill-karrusellen er kr. 288.

haven og den lune sommeraften fremfor Phi-
lips«, mener arrangørerne.
Aftenen har dog givet nogle resultater, idet
billardafdelingen og bridgeafdelingen har
fået flere nye medlemmer.

BRIDGETURNERINGEN SLUT
Onsdag den 24. august sluttede Philips store
sommerturnering i bridge. Det er ret usæd-
vanligt, at turneringen bli'r vundet andet år i
træk af det samme par. Men det skete i år, og
så var den ene ovenikøbet fra Philips. Knud
Leth Rasmussen fra Miniwatt og Peter Lund
fra Ekstra Bladet vandt A-rækken med en
score på 2266 points, mens det i E-rækken
lykkedes klu bbens »revisorpar«, Ole Rex
Thomsen og Grethe Rummelhoff at opnå en
3. plads.

Kurt Olsen.

Bridgeafdelingens formand, Kurt Olsen,lykønsker
Peter Lund med førstepladsen, som blev belønnet
med en kassette radio. Fra venstre ses desuden
Ole Rex Thomsen, Grethe Rummelhoff og Knud
Leth Rasmussen.

NY SKAKLEDER
Da skakafdelingens mangeårige leder, E.
Hauerberg ikke ønsker at fortsætte, er Søren
Bacher ved et afdelingsmøde blevet valgt
som ny afdelingsleder. Spørgsmål ved r. skak
bedes derfor fremover rettet til undertegnede
på lokal 2547.
Korrespondanceturneringen i gruppe B for
året 1977 er nu endelig færdigspillet. K. Lud-
vigsen blev nr. 1, B. Frederiksen nr. 2 og Mi-
chael B. Jørgensen nr. 3.

Søren Bacher.

PHILIPS VANDT KFIU'S
SOMMERTURNERING
Philips håndboldafdeling forsøgte i år at,
følge vintersæsonens succes op ved at til-
melde et herrehold til KFIU's sommerturne-
ring. Vi havde ikke været tilmeldt denne tur-
nering i en årrække, da spillerne - forståeligt
nok - ønskede at slappe af sammen med fa-
milien i sommermånederne, inden det gik løs
igen.
Men i år skulle det være. Holdet gik ubesejret
gennem alle kampene, og i week-enden 2.-3.
september repræsenterede vi KFIU ved
landsmesterskaberne i Tønder. Her vandt vi
en kamp og tabte fire. Hovedsageligt til 2. og
3. divisions hold.
Inden turen til Tønder havde Philips imidler-
tid vu ndet alle kampe ved Gladsaxe Sommer-
stævne, som blev afholdt søndag den 27.
august.
Men gode resultater kræver også en stor
træningsindsats for HELE holdet: Derfor må

opbygningen af formen starte i så god tid
som muligt.
Lørdag den 5. august havde vi den første
træning. Her blev spillerne præsenteret for
vor nye træner, Torben Gylling (fra AJAX' 1.
hold), som i år skal forsøge at skaffe os hel-
skindet gennem sæsonen.
Alle Philips-medarbejdere, som har en smule
interesse for håndbold, motion og fysisk vel-
være, opfordres derfor til at deltage i trænin-
gen hver lørdag kl. 12.00-13.00 i Sundbyhal-
len, Englandsvej 61 på Amager.
Nærmere oplysninger fås hos Preben Lund-
berg, lokal 3467. Preben Lundberg.

BADMINTONSÆSONEN
ER STARTET
Badmintonspillerne er kommet godt fra start
i sæsonen 1978/79. Som noget nyt havde vi i
år inviteret til to instruktionsaftener den 10.
og 17. august. lait 30 medlemmer benyttede
sig af tilbuddet, og de fik under Leif Lucas'
(Philips Lampe A/S) kyndige ledelse rettet
mange af deres fejl. Endvidere fik deltagerne
den 10. august forevist en instruktionsfilm
om grundslagene i badminton.
Den 27. august blev der afholdt fællestræ-
ning for holdspillere og andre interesserede.
Der deltog omkring 20 spillere, som fik et par
udbytterige timer. Desværre var spindesiden
fåtalligt repræsenteret, hvilket gentager sig
på vore tre turneringshold. Skulle der være
en elller flere piger, der er parate til at gøre en
indsats 4-5 gange i vinterens løb, er under-
tegnede interesseret i at høre nærmere.
2. og 3. holdet har allerede været i ilden i
KFIU's holdturnering 1978/79. Den 1. sep-
tember beviste 3. holdet sin eksistensberetti-
gelse ved at vinde 5-3 over NDL, mens 2.
holdet den 4. september besejrede SAS med
7-1. De gode resultater afspejler dog ikke det
reelle styrkeforhold, idet ikke færre end fem
kampe gik over tre sæt.
Alt i alt en god start på sæsonen 1978/79.
Endelig skal det nævnes, at undertegnede
har fået nyt telefonnummer, idet jeg arbejder
på A.P. Radiotelefon A/S, hvor jeg kan kon-
taktes på (01) 78 65 11, kortnummertelefon
8121.

Niels Pelle.
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