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Dødsfald 
 
Birgit Wedin Sørensen                       William Tafdrup 
Lilian Larsen                                       Børge Vilbrad (var udmeldt) 
Henning Friis (ikke medlem)               Paul Jeppesen 
Finn H. Nielsen 
 
Æret være deres minde 
 
Velkommen til nye medlemmer 
 
Erik Toft Jonasen 
Hanne Christensen 
Hanne Bülow Petersen 
John Erik Jensen                
Anny Juul                           
 
Philips Butikken 
Har åben lørdag den 26. november kl. 9 – 14. 
 
Udsendelse af indbydelser mv. pr. e-mail 
 
Fremover vil medlemmer, der har oplyst Deres e-mailadresse til PVK, udelukkende 
modtage alt skriftligt materiale fra PVK som f.eks. indbydelser til PVK’s arrangementer og 
PVK-nyt pr. e-mail. Første gang bliver ved indbydelsen til generalforsamlingen i 2012. 
Det er derfor vigtigt, at du kan modtage post i din mailboks, så sørg venligst for at der er 
plads til nye mails. Bemærk at emails kan gå tabt eller blive blokeret af spam-filtre, så hvis 
du ikke modtager indbydelserne, må du henvende dig til Käthe Sørensen tlf. 2086 6153 
eller på mailen. Medlemmer uden e-mail får naturligvis stadig indbydelser mv. med posten. 
Har du ikke netbank, sender vi et girokort med på mail. 

 
Gunnar Madsens Vinhandel, Holmbladsgade 
Du får 10 % rabat på vin ved at vise dette PVK nyt i butikken.  
 
Akvariebutikken Fik’ken,  Amagerbrogade 126 
Giver 10 % på alt i butikken ved at vise dette PVK nyt. En hyggelig butik med mange 
vandlevende dyr, akvarier, planter og tilbehør. 

 
 



Guldsmed Anni Jensen,  Amagerbrogade 45 
 
Ved at vise dette PVK nyt i butikken, får du 10 % ved  kontant/dankort betaling. 

 
 

Nyheder fra Philips 
Ombygningen skrider frem, men dog ikke så hurtigt, som vi havde tænkt os. 
I øjeblikket foregår det meste arbejde på 3. salen hvor tømreren sætter vægge op og elektrikeren gør klar 
til el og lys installationen. Ventilationen er delvis taget ned og man gør klar til at opsætte det nye anlæg, 
som også tager hensyn til de ændringer af lokaler vi har foretaget. Selve ventilationsprojektet halter 
bagefter og entreprenøren har svært ved at få de nødvendige dele til tiden. Da selve ventilationsprojektet 
har stor indflydelse på den endelige færdiggørelse må man nok forvente at vi tidligst flytter ind  til januar 
næste år. Billede fra 3. sal. 
 

 
 

Jubilæumsfesten 
Også herfra en stor TAK for en fantastik fest, lækker mad, festlige omgivelser og godt arrangeret. 

Jeg var og er meget glad for jeres valg af de øvrige  ved vores bord 6. Det var herligt at være 

sammen med mine dejlige medarbejder igen, og høre  lidt om, hvordan det er gået dem i de senere 

omvæltninger i Philips organisationen.  Du må hilse Käthe og Benny mange gange, for de har ifølge 

din glimrende  tale jo også haft en stor finger med i spillet. Venlig hilsen  Jørn Britze 

 
10000000000000000000000000000 TAK 

FOR ET SUPER DUPER HUBER 

ARRANGEMENT 

DU & RESTEN AF TEAMET 

KA' BARE DET DÉR 
 

                                                                     Mange hilsener fra 
                                                                     Palle & Simone Simonsen 

 
 
Deadline for indlæg primo januar 2012 til undertegnede. 

 
Næste PVK nyt bliver udsendt  januar   2012  pr. mail/post. 

 
Käthe Sørensen kathe.soerensen@youmail.dk 
 

Husk!  generalforsamling tirsdag den 28. februar 2012 kl. 14:00 

mailto:kathe.soerensen@youmail.dk

