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Nyhed fra Philips Butikken
Der er åbent lørdag den 31. marts 2012 kl. 9:00 – 14:00
Med gode tilbud

Keld Leth Michaelsens erindringer. Det første afsnit kommer her.
Min sommerferie i 1965 blev kortere end jeg var vant til, for far og
storebror Erik havde - med min accept - fundet ud af at jeg skulle
starte i lære som handels- og kontorelev i firmaet Philips på Amager
pr. 1. august 1965. Lærlingekontrakten var på 2 år og 9 måneder.
Far og Ebbe og jeg var selvfølgelig i Trend i sommerferien, men måtte
altså tage hjem til København et par uger tidligere end vi plejede.
Forinden nåede vi endda at ekvipere mig hos en tøjhandler i Løgstør,
således at jeg kunne være standsmæssigt påklædt allerede fra den
første dag hos Philips. Tøjhandleren var iøvrigt "Rom Andersens Eftf."
- en herreekviperingsforretning som oprindeligt tilhørte hr. Rom
Andersen, som far og mor købte sommerhuset af i 1949.
I forretningen blev jeg udstyret med to habitter - en sølvgrå og
vistnok en brunmeleret - samt nogle skjorter og slips, som altså
skulle være mit arbejdstøj fremover. Sådan noget kluns havde jeg
aldrig haft før. Jeg ved ikke hvorfor vi netop skulle købe tøjet i
Løgstør og transportere det sammen med alle vores andre ting og sager
med til København, men far mente nok at han kunne gøre en bedre handel
i Løgstør end i København.
Nå, men dagen oprandt, og mandag den 2. august 1965 mødte jeg sammen
med ca. 10 andre unge mennesker m/k i forhallen på Prags Boulevard 80
på Amager, hvor Philips i Danmark havde sit hovedkontor.
Mere følger……….

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 % ved kontant/dankort betaling, 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.

Resérver dagene til arrangementer i 2012.
12. april til Sundby Sejl, hvor Allan Mylius fortæller om Amager
14. juni til Malergården i Odsherred hvor Sigurd Swane boede
18. september til Nordisk film med frokost i Bjælkehuset
23. november til Fremad Amagers lokale med banko og flæskesteg

Deadline for indlæg ultimo april 2012 til undertegnede.
Næste PVK nyt bliver udsendt primo maj 2012 pr. mail/post.
Käthe Sørensen kathe.soerensen@youmail.dk

