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Velkommen til nyt medlem 
 
Inger Bjarnholt, Bolbrovej 30, 2770 Kastrup, telf. 3252 1350. 
Mail: jesperbj@city.dk 
 
Chr. Dyhr. Jensen, Bjørn Andersensvej 12, 3230 Græsted, telf. 4871 5731, 
Mail: chr.dyhr@gmail.com 

 

 
Udmeldelse 
Olaf Brask 
 
 
Philips-butikken 
Altid gode  tilbud  
 
 
Nyt fra Philips 
 
34 nye kollegaer i Philips Danmark pr. 1. januar 2009 
 
Den belgiske belysningsvirksomhed Massive Lighting blev købt af Philips i 2007 og 
skiftede derefter navn til Philips Consumer Luminaires, der i Danmark er beliggende i 
Vejle. Afdelingen er blevet fusioneret med Consumer Lamps og hedder fremover Philips 
Lighting med i alt 90 medarbejdere i Norden, heraf 34 i Danmark. 
 
Ny gadelygte 
 
Ved et arrangement  på den Røde Plads i Moskva blev Philips nye 
gadelygte Light Blossum (Blomstrende Lys) præsenteret som et 
produkt, der inden for de kommende år vil komme på markedet. Light 
Blossom får energi til LED-lyskilderne fra solen og vinden: Langsomt 
åbner lampens top sig som en blomst og følger solens stråler i 
dagens løb. Og når vinden blæser, åbner ”bladene” sig, roterer og 
konverterer kraften til el. Producerer den mere end den selv behøver, 
kan overskuddet sendes i elnettet. Når mørket falder på, tændes 
lampen automatisk og LED-lyset sørger for lys og da den er sit eget 
”elværk” vil den fortsat lyse selv om el-nettet skulle gå ned i området. 
     Vend 
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Dødsfald 
 
Preben Hejberg den 7.11.2008 
 
Æret være hans minde 
 
 
 
 
Reservér allerede nu datoerne for arrangementerne i 2009 
 

Forårstur   22. april 
Sommertur  16. juni 
Efterårstur  16. september 
Bankospil  20. november 
 
Destinationerne vil blive annonceret på generalforsamlingen. 
 

 

 

Redaktionelt 
 

Næste PVK nyt bliver udsendt  primo april 2009. 
 
Har du noget, som du gerne vil delagtiggøre andre i, f.eks. sælge, købe eller noget 
du søger, så kontakt Käthe Sørensen, e-mail: kaol@soerensen.tdcadsl.dk,  
mobil 2086 6153 eller pr. brev til adressen Amagerbrogade 53, 4 th. 
2300 København S. 

 
Dit indlæg vil så komme med i næste PVK nyt. 
 
Deadline for indlæg 23. marts 2009. 


