


PHILIPS: Ansættelser: 

1. apr. 1953 frk. Annie Larsen, hulk. afd. 

Fratrædelser: PHILIPS: 

30. apr. 1953 frk. Anne-Lise Olsen, hul 
kort afd. 
30. apr. 1953 Jørgen Johansen, hulle afd. 

ASAS: 

15. apr. 1953 ing. J. Møller Mikkelsen, 
tekn. afd. 

Indkaldt til militærtjeneste: 
PHILIPS: 
ll. maj 1953 John Svend Rasmussen, re 
klarne afd. 
ll. maj 1953 Mogens Sillasen, fakt. afd. 
ll. maj 1953 Erik Frydendall, Radio I. 

POPE: 
ll. maj 1953 John Vinkelmann. 

Bryllup: 

2. maj 1953 indgår Tonny Bath, Repax 
AIS, ægteskab med frk. Lisa Røen. 

MEDDELELSER FRA P.P.F. 

PERSONALE Nyt 
Fratrådte: 

31. marts 1953 ing. R. Schaafsma, tilbage 
flyttet til Eindhoven. 
15. apr. 1953 tegnerske, fru Rigmor Hal 
her, Ap p.l ab.s tegnestue. 
9. maj 1953 Leif Nielsen, lønningsbogh. 
31. maj 1953 fru Lillian Christensen, 
driftsbogholderiet. 

Tiltrådte: 
1. apr. 1953 Erling Jensen, funktionær i 
planning apparater. 
1. april 1953 Vermund Jørgensen, funk 
tionær i apparatfabrikken. 
1. maj 1953 Poul Hansen, lønningsbogh. 

SAMRÅDSM0DET 
fredag den 27. marts 1953 

Pkt. 1. P AP's budget. 
Dette blev indgående drøftet og ved 
taget af direktionen. 

Pkt. 2. Ferieordningen. 
Ferieordningen for ferieåret 1953- 
54 blev drøftet og der henvises til 
de udsendte cirkulærer. 

Pkt. 3. Eventuelt. 
I PAP-æsken fremkommer en arti 
kel, der vil angive de fremtidige ret 
ningslinier for markeringen af mær 
kedage etc. 

DET LILLE INTERVIEW 
Der har længe været muret og snedkere 

ret på 5. sal. For nogen tid siden hlev det 
meddelt, at direktør Pedersen fra fabrik en 
også skal have kontor i Industrigården. Det 
er derfor såre naturligt at gå til omhygnings 
og flytteeksperten hr. Echart og spørge: 

Skal personalekontoret flytte? 
Ja, til 1. sal, opgang 2 C, lokalerne 

midt for repos'en. 
Det fortælles også, at posten skal have 

andre l ok a l er. 
- Det er og·så rigtigt, den skal fremtidig 

have til buse i industriafdelingens lokaler 
på 1. sal. 
- Så kan man deraf slutte, at der også 

må være planer om at give industriafdelin 
gen noget andet. 
- 4. sal, blandt de øvrige kommercielle 

afdelinger. 
- Hvad skal så postens lokaler bru 

ges til? 
- Udvidelse af reklameafdelingen. 
- Hvad skal Asas' lager bruges til efter 

1. maj? 
- Det overtages af PHILIPS og henlægges 

under kommercielt lager. 
- Der er vel ikke flere nyheder, vi kan 

få med, nu vi er her? 
- Lad mig nu se, jo, den 1. august fra 

flytter firmaet Viggo Thorheck Industrigår 
den, og vi har så kun een fremmed lejer til 
bage. Lokalerne overtages af Pope og skal 
anvendes til lager. 
- Kunne De tænke Dem at redigere en 

"Flyttespalte" her i bladet? 
- Vi fik intet svar - 
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MiD 
daø 

• I 
vuøøe 
stueD 

Jeg blev sendt meget tidlig ud i livet. Kun 
seks uger gammel holdt jeg mit indtog i In 
dustrigårdens vuggestue. I begyndelsen fandt 
jeg det lidt mærkeligt, at det ikke var mor, 
del' puslede mig om dagen, men man vender 
sig jo hurtigt til nye forhold. Og det varede 
da heller ikke så længe, før jeg blev dus 
med min reservemor og lærte at forstå hen 
de og at sludre lidt med hende. Vi havde 
det hyggeligt sammen vi fem børn på sam 
me stue. Der var ganske vist et par stykker 
af dem, der var lidt ældre end jeg og derfor 
kunne tillade sig at opholde sig i kravlegår 
den det meste af tiden, men så havde man 
jo sit sjov med at iagttage deres skøre måde 

FORSIDEN 
Ferielotteriet 

Vi ville gerne have bragt et billede af alle de 
heldige, men må nøjes med et af P. Schrøder 
flankeret af lykkens gudinder i frk. Dams og 
fru Larsens skikkelser. De to damer var så 
venlige i år at afgøre hvem, der skulle vinde 
hvad. Se iøvrigt bagsiden. 

Walther jun. 

at bevæge sig på. Vi andre måtte nøjes med 
at veksle bemærkninger fra seng til seng. 
Når jeg blev sulten, skreg jeg bare, og så fik 
jeg min flaske, selvom det godt af og til 
kunne vare lidt længe, inden man stak mig 
den. I min alder vokser man hurtigt, og der 
blev derfor snart tale om, at jeg skulle have 
kartoffelmos med ske. Jeg var meget spændt 
på, hvad det nu var for noget, og jeg fandt 
det absolut ikke rart i begyndelsen. Vi blev 
lidt knotne på hinanden, min reservernor og 
jeg, over det, men efterhånden som jeg lærte 
at spise med ske, smagte det meget godt. 
J eg voksede stadig og blev snart så stor og 
stærk, at jeg kunne' rejse mig selv op - og 
så havnede jeg i kravlegården. 
Da jeg var 11 måneder, blev jeg flyttet 

ind på kravlestuen. Det var lidt fremmed 
for mig den første dag, men meget spæn 
dende. Her var vi osse fem, hvoraf jeg 
kendte et par stykker fra før i tiden. Krav 
lestuen er slet ikke til at kimse af. Blandt 
andet må jeg fremhæve den bnnke dejlige 
legetøj, der stod til min rådighed. De lidt 
større børn kunne gå omkring derinde, men 
det er jo kun, et spørgsmål om at få benene 
til ikke at skvatte sammen under en, så jeg 
regnede ærlig talt med hurtigt at få det 
lært. Jeg kunne også se min fordel i at få 
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det lært i en fart, for når jeg lå og kravlede 
rundt på gulvet, havde de' andre alt for let 
ved at dunke mig oven i hovedet. Dog fandt 
jeg ud af, at mine nylig fremkomne tænder 
var et ganske glimrende forsvarsmiddel, og 
så kløede de jo samtidig osse efter at blive 
brugt. Jeg fik at vide, at de ikke var bereg 
net til a t hide andre børn med, men dette 
forhold skød jeg ind under alle de andre 
ting, som man ikke kan forlange, et menne 
ske i min alder skal kunne forstå. 

I F/2 års alderen begyndte livet på krav 
lestuen at kede mig lidt. Den eneste ordent 
lige beskæftigelse, jeg kunne finde på, var 
at dunke de. små oven i hovedet. Men sjov 
nok var der i mellemtiden kommet forbud 
mod den slags tidsfordriv. Man blev så enige 
om, at tiden nu var moden til, at jeg kom 
på småbørnsstuen, og h er er jeg altså stadig. 

Sikke et mylder, der er herinde, hvor vi 
er tolv' initiativrige og opfindsomme børn. 
Legetøje-t er' prima, prima. Vi har gyngehe 
ste, dukkevogne, dukker, puslespil, s t o re 
klodser og små biler. Og så leger vi "sø og 
1~l1d" og "enebusk". Det er altså skæg. Ind 
imellem hygger vi os omkring plejersken, 
når hnn læser op og viser billedbøger eller 
synger med os. Og så vanker der næsten al 
tid lidt godt i form af "siner" eller "ålsjer". 
Vi har osse en tavle, hvor vi tegner' otte 
taller. 

Når det er godt vejr, kører vi tur i vores 
fine trækvogn. Det er vel nok "dejler". 

Selvom vi nu er så store, kommer vi allige 
vel i bad hver dag, og vi får vasket hår hver 
14. dag. Det kan vi altså ikke li' - ikke 
fordi det er så slemt, men vi er nu engang 
blevet enige om ikke at ku' li' det. 
Vi får osse mad og masser af vitaminer. 

Når madvognen kører ind, sætter vi alle i 
med et glædeshyl, men det er ikke altid, be 
gejstringen holder sig, for det sker jo, at vi 
får noget, vi ikke kan lide. Så gør de sig 
alle mulige krumspring for at få os til at 
spise det, men det nytter som regel ikke. 
Og hvad, de voksne spiser jo heller ikke no 
get, de ikke kan lide. Når vi har spist, kom 
mer potterne frem, og når det el' overstået, 
kan man endelig få sig en hårdt tiltrængt 
middagslur. 

Åh!! - så er det dejligt at vågne op. Man 
er så godt tilpas, og vi ligger som regel og 
hygger os lidt, inden vi står op. Nu er det 
pottetid igen, hvorefter vi får vort eget tøj 
på - kun ikke hukserrie, for der kan jo 
godt ske noget. Derefter bliver vi placeret 
ved bordene, og der bliver serveret smørre 
brød med mælk. 

Så begynder vi at kikke lidt til døren, for 
nu må mor snart være her, og så går turen 
atter hjemad. 

INDSAMLINGER 
"Har De lyst IiI at være med til al give 

frøken Hansen en gave, hun skal giftes næ 
ste lørdag?" 

Sådan eller noget lignende lyder det ofte 
flere gange på en måned. Med en opgivende 
mine kikker man på indsamlingslisten for at 
se, hvor lidt man nu i dette tilfælde kan 
slippe med. Det er ikke spor morsomt at 
føle sig forpligtet til at give, det er heller 
ikke rart at være den, der samler ind, og 
det er endnu mindre behageligt at være den, 
der skal modtage en gave, som man ved, at 
mange kun modvilligt har bidraget til. 
Problemet har været drøftet før og har 

nu atter været til behandling, og man er så 
vel indenfor ledelsen som i P AP's bestyrelse 
enige om, at vi bør indskrænke disse ind 
samlinger, som i mange tilfælde er strakt ud 
til kredse, som kun har meget ringe berø 
ring med den, der samles ind til. Det har 
tidligere været forsøgt at indføre en ord 
ning, hvorefter indsamlingslister på forhånd 
skulle være godkendt af personalekontoret, 
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hvilket imidlertid ikke var særligt velset af 
personalet, og reglen er da heller ikke ble 
vet overholdt, og ingen lister forelægges 
ruere, Det er i høj grad forståeligt, at man 
gerne vil give den, der samles ind til, så 
pæn og så stor en ting som muligt, men på 
den anden side kan det meget vel tænkes, at 
man ligeså gerne - eller hellere - vil have 
en mindre ting, som man så ved er givet 
med glæde og af kolleger, som står en nær. 

Det er derfor besluttet, og det henstilles 
meget indtrængende, at det overholdes, at 
der fremtidig kun samles ind i den afdeling, 
hvor vedkommende er beskæftiget. 
For samtidig at afskaffe de ikke helt til 

talende indsamlingslister, hvor man omhyg- 

geligt studerer, hvad "de andre" har givet, 
har PAP anskaffet en bøsse, som skal an 
vendes fremtidig. Den vil i hvert enkelt til 
fælde blive plomberet, forinden den udleve 
res til den, der samler ind, og personalefor 
eningens formand skal altid for kontrollens 
skyld være med, når bøssen tømmes. 
Da der ved enhver indsamling er nogle, 

der gerne vil være med, selvom de ikke er i 
samme afdeling som festens genstand, og 
der også altid er enkelte, man ønsker at 
spørge, om de vil deltage i den påtænkte 
gave, vil den nævnte begrænsning ikke altid 
kunne overholdes. Formanden for personale 
foreningen vil i disse tilfælde være til rådig. 
hed som en art konsulent, således at forstå, 

fortsættes side 7. 

PETER JØRGENSENS JUBILÆUM 

Som meddelt i sidste 111111111"".· af PAP 
æsken kunne lagerforvalter Peter Jørgensen 
den L april fejre sit 40-års jubilæum. Det 
hleven festlig dag. Flagene vajede fra mor 
genstunden over Industrigården, hvortil Pe 
ter Jørgensen denne dag havde forlagt resi 
densen. Om formiddagen blev jubilaren hen 
tet på sin bopæl og kørt herud, hvor direk 
tionen modtog ham. Senere havde persona 
let lejlighed til at gratulere ved en recep 
tion på P. Schrøders kontor, og derefter sp i 
stes der frokost. Om aftenen afholdtes i 
"Slotsgården" en vellykket middag for en 
kreds af Peter Jørgensens nærmeste kol 
leger. 

TAK 
Da det er vanskeligt for mig, som ikke til 

daglig har min gang i Industrigården og på 
[abriken, personligt at takke hver enkelt, 
som huskede mig på min jubilæumsdag, vil 
jeg gerne her have lov til at takke Dem alle 
for Deres venlige opmærksomhed mod mig. 

Peter Jørgensen. 



INTERNATIONAL MESSE 
På den nyligt afholdte internationale messe 
i Forum deltog PHILIPS industriafdeling med 
en stand med måleinstrumenter, fotoceller, 
højfrekvensgenerator m. m. For at udnytte 
weekend-besøget fuldtud benyttedes den ene 
side-væg på standen til demonstration af 
henholdsvis infraphil - ultraphil den første 
weekend og den nye PhiliShave den anden 
weekend. 

PHILIPS 
~ .. J .. 

. .... 

BOGTRYKKER 
FORENINGENS 
jubilæums 
udstilling 

På denne udstilling i Rådhushallen var flere 
af PHILIPS og ASAS tryksager fundet vær 
dige til ophængning. 
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SPORTEN 14 

Badmintonturneringen er nu afsluttet, og 
den sidste kamp endte undtagelsesvis ikke 
4---4, idet vi vandt med 8-0. Vi har i de 
sidste uger afholdt en intern handicapturne 
ring, der desværre endnu ikke er afsluttet, 
da vi mangler den ene finale. Tilslutningen 
til denne turnering var helt god, det viste 
sig derimod, at de givne handicaps ikke var 
så helt rigtige, idet de formodede stærkeste 
spillere kom i finalerne, hvad der faktisk 
ikke var meningen. 

I første omgang foretog man ikke lod 
trækning, men lod spillerne møde hinanden 
efter den formodede styrke, det vil sige, at 
nummer 1 mødte nummer 2, og nummer 3 
og 4 spillede mod hinanden o. s. v. Vi fik 
således en række med de 8 vindere og en 
række med taberne; indenfor disse rækker 
foretoges der så lod trækning. Rækken for 
taberne hlev vundet af Børge Larsen, der i 
finalen slog Dyhdal med 2 sæt mod O. Fina 
len for vinderne mangler endnu at hlive 
spillet, da Jørgen Christensen endnu ikke 
mener sig i form til at kunne give Børge 
Andersen nogen modstand. Samme Børge 
Andersen var ellers slemt i vinden mod S. 
Schou, som kun hlev besejret med cifrene 
15-13 og 17-15. 

I KFIU's lukkede turnering deltog fra 
PAP følgende spillere: fru Brink, Annie Ol 
sen, Mogens Sillasen, Jørgen Andreasen, 
Børge, Larsen, Børge Andersen, S. Schou og 
Finn Hougaard. Af disse mange spillere op 
nåede Sillasen at vinde 2 førstepræmier, 1 
i single og 1 i herredouble i a-rækken, han 
kom endvidere i semifinalen i herredouble 
i mesterrækken, hvor han spillede sammen 
med Erling Dige fra T. I. Resten af delta 
gerne vandt kun erfaring. 
Håndboldturneringen synger nu på sidste 

vers, vi har siden sidste nummer af PAP 
æsken spillet mod Mærsk, som vi tabte til 
med 4-5 i en lige kamp. Nu mangler vi 
kun at spille mod tolderne og slutter anta 
gelig som nr. 4 eller 5. 

Vi har nu fået slutresultatet fra holdtur 
neringen i bordtennis og kan fortælle, at 
PAP endte som nr. 5 med 6 p oints. I KFIU's 
bordtennisturnering har Roland Hansen 

vundet B-rækken i herredouble sammen med 
H. Jacobsen fra Ø.K.B. 

Som vi havde ventet, blev skydebanerne 
på Amager Fælled lukket alle hverdage, da 
det ellers vil være livsfarligt at færdes på 
Dæmningen. Banerne .kan således kun he 
nyttes på søndage', og KFIU har da også 
fået baner herude, men det vil jo nok af 
skrække nogle af vore skytter, at de skal 
bruge deres søndag formiddage til skydning. 
Vi har dog haft den glæde, at vore dygtigste 
skytter har lovet at komme, og dermed fore 
gået skytteafdelingen med et godt eksempel. 

Vi minder endnu en gang om atletik træ 
ningen, der foregår hver onsdag på Sundby 
Idrætspark. Vi skal bruge folk, der kan løhe 
100 m eller 800 m, springe højde. eller 
længdespring, samt kaste diskos eller støde 
kugle. Det vil især komme til at knibe 
med folk til diskoskast og kuglestød. (Det 
må da være noget for Hugo Petersen). 

INDSAMLINGE;R 
fortsat fra side 5 

at navnene på de, man ønsker at tage med 
udenfor afdelingen, eller som selv ønsker at 
være med, drøftes med ham. 

Adressen (det såkaldte "Telegram") skal 
fremtidig følge indsamlingsbøssen, således 
at man samtidig betaler og skriver sit navn. 

Da de meget fine tegninger, som adres 
serne i de fleste tilfælde forsynes med, be 
laster indsamlingsbudgettet alt for tungt, 
henstilles det ligeledes i fremtiden at undgå 
disse, vi må ikke glemme, at adresserne op 
rindelig et- udført så smukt netop til hrug 
ved festlige lejligheder. 

Adressen vil som hidtil kunne forsynes 
med navn og dato af reklameafdelingen. 

Forhåbentlig vil alle være enige i, at en 
revision af indsamlingsordningen var påkræ 
vet, og forhåbentlig kan den nye ordning 
komme til at virke tilfredsstillende for os 
alle. 
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PAP-=MKX 
Apropos den nye shaver 

så er skæg jo noget ethvert mandfolk er be 
lemret med. Men er De klar over, at en vel 
soigneret mand indenfor en normal leve tirl 
fjerner 18 m skæg og tilbringer 100 dage 
foran barberspejlet. Og hvis han i sin uvi 
denhed ikke benytter PhiliShave, medgår 
der 200 stænger harhersæhe. 

I påsken 

har fru Larsen fra "tutten" indsamlet tom 
me flasker i hele Industrigården. Nu må vi 
jo så se, hvad vi får' for vore pantemærker. 

I KB-hallen 

udkæmpedes påskelørdag for udsolgt hus en 
udfordringskamp i hadminton mellem Dan 
marks, Jørgen og PHILIPS' Walther. Udfor 
dreren var J. J., og det viste sig hurtigt, at 
han ikke hør gå over målstregen. 

Husk 

at reservere mandag den 1. juni til sk ovtu 
ren, der startes kl. 15. 

Det skal 

i denne forhindeise røhes, at VI l ar i for 
hindelse med skovturen får fornøjelsen at 
overvære conceruens første. revy. Til denne 
revy savnes foreløbig hele personalet, og. vi 
appelerer . derfor til alle indehavere af et 
lille talent om at melde sig på lokal 351 
eller 352. Man bør huske på, at der her gi 
ves en lejlighed til at få luft for eventuelle 
indeklemte følelser, så meld Dem derfor 
frisk og frejdig. 

Endvidere 

erindres om, at skovturen danner afslutning 
på det skandinaviske sportsstævne, som ind 
ledes med kampe lørdag den 30. og søndag 
den 31. maj. Der er disse dage rig mulighed 
for at se vore gutter kæmpe om pokal~n? og 

det vil virke inspirerende på dem, om man 
benytter sig a f det, og går over i Sundby 
idrætspark og hepper dem lidt op. 

GULDREGN 

Ved kammeratskahsaftenen den 10. april 
hlev ferielotteriet trukket, og de heldige 
hlev: 
hl'. Hugo Pedersen, PHILIPS A/S. 
frk. I. Jensen, Pope A/S. 
hr. Per Bjørnholt, PHILIPS A/S. 
hr. M. Clausen, Pope A/S. 
hr. Poul Schrøder, PHILIPS A/S. 
Frk. L. Højborg, 
hr. Rud Jeppesen, 
frk. K. Nørlev, 
hr. Hans Olsen, 
hr. Carl Nielsen, 
frk. M. Pedersen, Po~~ A/S:' 

400,00 kr. 
400,00 " 
300,00 " 
300,00 " 
200,00 
200,00 
200,00 " 
100,00 " 
100,00 " 
100,00 " 
100,00 " 

Vi gratulerer vinderne og ønsker Dem en 
god ferie. 
Da der i den sidste tid har været flere, 

der gerne ville være deltagere i ferielotte 
riet, kan vi gøre opmærksom på, at det nu 
er det rigtige tidspunkt at melde sig på. Vi 
skulle gerne til næste år have mange med i 
lodtrækningen. Betænk Dem ikke for længe, 
ring hellere' omgående til frk. Vahlkvist 
(lokal 346). 

HJÆLP! 
Giv Deres bidrag til en »mixed« 
skovturssang. Skriv et aktuelt vers 
på en god melodi - og send det til 

A. WALTH ER 
Manuskriptet afleveres senest den 
4. maj Id. 16,00 og de 5 bedste 
vers præmieres med en halv fri 
billet til skovturen. 

PAP-æsken: Personaleblad for PHILIPS A/S, A/S AXEL SCHOU og POPE A/S_ 
Ansvarshavende redaktør: A. Frederiksen. I redaktionen: J. Skel bæk, Rud Jeppesen og A. Walther. 

Sportsmedarbejder: Børge Andersen. 


