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PERSONALE-FESTERNE
SÆTTES UNDER DEBAT

PPl udsender spørgeskema om familiefesterne, og PAP's
nye formand sysler med revy-planer.

Familiefesterne var et af de flit-
tigst debatterede punkter på PPL's
generalforsamling for 14 dage si-
den, og efter indlæggene at dom-
me, herskede der stor sympati for
personale-fester under denne form.
Det eneste, man diskuterede, var

i grunden, hvor langt man skulle
gå - om alle fester efterhånden
burde være med ledsager, eller
man skulle nøjes med at have
ægtefællen eller kæresten med en-
gang imellem.

Fortsættes side 2

-Halskuv- er blevet tredækker!

Nej, toppen er ikke klippet af s ko rs te nen , men Philips Radio AIS har fået en
ekstra cl<.l9c. Den talder godt ind i det stilrene byggeri, som i folkemunde k a 1-
des .Hatskov" citer færgen med de samme smukke proportioner.

Mandag d. 26. lebruar begynder den
flytte-uge, som skal fylde den nye
tagetage i Jenagade med et travlt
og muntert, virksomt liv. Fra 1. sal
i Industrigården bortljerner salgs-
afdelingerne for radio, TV, forstær-
ker-afdeling og TC-afdeling sig med
ordrekontor, repræsentanter o.s.v.,
og fra Nlirnberggade drager salgs-

afdelingerne for phono og phono-
artikler samt sales promotion lige-
ledes ud af de vante omgivelser.
Allesammen - 40 i tallet - begiver
de sig med underdirektor C. Lyde-
king i spidsen mod de nye og prak-
tiske lokaler i Philips Radio A/S.
Sådan lidt mere separat flytter
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BEDRIFTS,-
VÆRNET
KALDER-!
Tager mod nyt mandskab

Fra en realistisk oveise i elementær
brandslukning.

Det er en halv snes år siden, der
etableredes bedriftsværn hos Phi-
lips, sådan som 'Ioven foreskriver
det for virksomheder, der har mere
end 75 ansatte. En nærmere skil-
dring af den samfundsnyttige in-
stitution, bedriftsværnene udgor, er
vel derfor overflodig. Den, der
ikke selv kender til det arbejde,
som udfores af disse væ.rn, har
sikkert en kollega, der kan for-
tælle om det ud fra egne erfarin-
ger.

Bedriftværnet skal beskytte
mod ulykker og brand

Men lad os lige ridse et par hoved-
linier op:
Bedriftsværnet skal beskytte den
arbejdsplads, hvortil det er knyt-
tet, mod ulykker og brand. Det
skal være en hjælp for alle os, der
el' beskæftiget på denne arbejds-
plads . Oqs å i en eventuel krigs-
situation skal det fungere, men lad
os håbe, at det aldrig bliver ak-
tuelt. Alene dets opgaver i no-
genlunde fredelige tider motiverer
fuldt ud bedriftsværnets eksistens
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HALSKOV '" (Fortsat fra side l)

ARTO også fra Industrigården, men
dels sker det et par uger senere,
og dels flytter denne afdeling ikke
ind i de nye lokaler, men i stueeta-
gen i Jenagade 22.
Bortset fra Lydeking, der får sit
chefkontor på 1. sal, placeres
udflytterne ellers - sammen med
Finax og nogle administrative af-
delinger - på 2. sal, hvor der stort
set er samme plads til rådighed
som den, man hidtil har disponeret
over. Lokalerne er velindrettede og
særdeles behageligt opvarmede
som følge af et radiator-system,
der består af flere små elementer
i hvert rum. Også farverne skal
man nok blive glade for - det er
nærmest uforståeligt, at de på for-
hånd har givet anledning til så rne-
gen kritik! Det er alt sammen prak-
tisk og passende pænt for en ud-
advendt afdeling, men uden antyd-
ning af luksus eller flotteri. Han-
synet til kunderne har været afgø-
rende. Derfor ligger også de mest
udadvendte kontorer nærmest trap-
petårnet!
Hensynet til kunderne giver sig lige-
ledes udtryk i den måde, hvorpå
flytte-operationen iværksættes. Man
gennemfører selve adresseforan-
dringen i week-enden fra fredag
d. 2. til mandag d. 5. marts.

SKAK
Skakafdelingen er nu ved at komme
godt i gang med den interne korre-
spondanceturnering. Der er 84 spil i
gang, men vi mangler nogle spillere,
så vi kan starte 5. gruppe med 75
spillere. Alle, som er interesseret i
skak, kan deltage. Ring venligst til af-
delingslederen.

Helge Hansen (lokal 567).

PAP's og PPR's formænd - det er
B. Henriksen til venstre og højre.

P ERSONALEF ESTERN E. ..
(Fortsat fra side l)

I de tre funktionær-foreningers
budgetter er der som bekendt kun
regnet med een familiefest hvert
andet år. Den første falder for
PPR's vedkommende i år, for PPL's
og PAP's i efteråret 1963. Men
det kan jo aldrig skade at son-
dere stemningen med henblik på
fremtiden, mener PPL's energiske
formand, B. Matthissen, og han har
derfor besluttet at udsende et spør-
geskema til medlemmerne. Det
kommer om en uge eller to og
rummer så mange rubrikker, at
man i svarene kan tilkendegive
næsten en hvilken som helst op-
fattelse med hensyn til familie-
fester.
Alligevel er PPR's mangeårige
formand, B. Henriksen, lidt skep-
tisk, da PHILlSKOPET afæsker
ham hans mening.

TRA-LA-LA
"Kan vi skabe vort eget orkester
og sangkor?"
Det spørgsmål blev slynget i an-
sigtet på samtlige medarbejdere d.
30. november i fjor i en manende
appel fra Bruno Henriksen, den
kendte kapelmester og Philips-mand
(ja, nu sågar -formand).
- Og hvad blev svaret, Bruno Hen-
riksen?
- At 67 ville være med til at gøre
forsøget, 14 damer og 53 herrer.
Det er færre, end jeg havde håbet,
men måske strengt tage flere, end
man havde haft' lov ti I at vente. En
af dem, der meldte sig, sluttede
sin tilmeldelse med disse ord:
"løvrigt synes jeg, det er en fin
ide med et Philips-orkester. Jeg
håber, tilslutningen må blive stor.
Det var den ikke, da jeg for 3-4 år

-
- Jeg har ikke megen fidus til
spørgeskemaer af den slags, siger
han. - Svarene udtrykker, hvad
folk rent teoretisk mener, men i
praksis reagerer de ofte helt an-
derledes. Derfor må man i hvert
fald forsyne spørgeskemaerne med
en udtrykkelig bemærkning om, at
man kun ønsker svar fra dem, som
personlig ønsker at være med til
det, de i besvarelsen går ind for.
- De har selv erfaringer med hen-
syn til familiefester?
- Ja, familiefesterne i PPR har
absolut været succes'er, især ef-
ter at vi er gået over til kun at
holde dem hvertandet år. Det er
nok en meget god løsning prak-
sis.
- Og De, Bruno Henriksen, spør-
ger vi PAP's nye formand, hvad
siger De?
- Hvad familiefester angår er jeg
nogenlunde enig med den foregå-
ende ærede taler. Men jeg kan godt
betro Dem, at jeg - sådan helt for
mig selv - har gået og syslet lidt
med planer om måske at få stablet
en personale-revy på benene til
PAP's nærmest forestående fami-
liefest i 1963. Det ku' da være
sjov, ikke sandt? Men foreløbig
har jeg ikke engang haft lejlighed
til at nævne det for mine kolleger
i bestyrelsen, så planerne er mil-
dest talt uofficielle.

siden forsøgte at starte et orkester
herude. Der meldte sig kun to, en
pianist, som forlod selskabet et par
måneder senere, og en svensker
med en trækbasun, der havde den
kedelige fejl, at den lå hjemme i
Sverige. Han nåede aldrig at få den
herover. Jeg håber som sagt, at De
må få mere held med Dem."
- Og det fik De altså trods alt.
Kollegerne vil gerne dyrke musik-
ken som hobby under Deres ledel-
se. Men hvad kan de 67 præstere



DEMONSTRATION AF LYS
. Spændende nye lokaler i administrationsbygningen i Holmbladsgade

I et af rummene demonstreres armatur-typer til alle belysningsformål. I bag-
grunden vinduet til demonstration af forskellige lysvirkninger.

t:ornylig tog Philips Lampe sine to
nye demonstrationslokaler i brug.
Et afsnit er indrettet til demonstra-
tion af lyseffekter såvel med lys-
stofrør som med glødelamper. De
specialbyggede armaturer indehol-
der flere sæt lysstofrør, som kan
tændes uafhængigt af hinanden og
således vise både direkte og indi-
rekte belysning. Endvidere kan den-
ne belysning fra lysstofrør supple-
res med glødelampelys fra spot-
lights indbygget i loftet.

Ved hjælp af gardiner i forskellige
farver demonstreres lyskildernes
farvegengivelsesevne, ligesom man
kan vise væg farvernes indflydelse
på et lokales øvrige farver.
På vægtavler er monteret et udvalg
af lyskilder, der spænder lige fra
fotolamper over glødelamper til for-
skellige former for fluorescerende
lyskilder. Her er samlet mange lys-
kilder, men alligevel repræsenterer
de kun et beskedent udsnit af de
45.000 typer, Philips kan levere.

Et andet afsnit er indrettet til de-
monstration af forskellige armatu-
rer, inddelt i 3 grupper: al Armatu-
rer til gade-, vej- og industribelys-
ning, b) Armaturer til kontor- og in-
dustribelysning, cl Armaturer til
kontor- og butiksbelysnlnq,

Armaturerne er vist med forskellige
afskærmninger af metal, glas og
plastic, og der er eksempler på alle
ophængningsmuligheder.

Mange besøgende vil naturligvis
helst se armaturerne i de rette om-
givelser, og derfor er der mulighed
for at vise farvedias af færdige an-
læg i alle brancher.

Til demonstration af lyskildernes
praktiske anvendelse i butiksvin-
duer er der indrettet et demonstra-
tionsvindue, hvor lyskilderne kan
kombineres på 9 forskellige måder,
betjent enten manuelt med tryk-
knapper eller automatisk ved hjælp
af en Philips Forte Stereo-båndop-
tager, der samtidig med, at de 9
kombinationer vises, kører en for-
klarende tekst på båndet. Det min-
der om de franske "San et Lumi-
åre II-demonstrationer.

Med de nye lokaler har man endnu
bedre muligheder for at sætte in-
teresserede ind i Iysteknikker.. Alle
er velkomne i Holmbladsgade, så-
vel arkitekten og bygherren som
installatøren og hans kunde. CL.

rent musikalsk, tror De? Fremgår
det af tilmeldelserne?
- Nej, det vil først vise sig, når vi
er kommet i gang. Der er mange
klaverspillere, en hel del stryqere
og en enkelt tuba. 37 melder sig
som sangere, men nogle af dem
kan også håndtere et eller flere
instrumenter. Noget symfoniorke-
ster bliver det ikke! Men jeg regner
med, at vi kan få dannet en mindre
instrumentgruppe og i hvert fald et
sangkor.
- Hvad er så det næste, der sker?
- Vi samles en dag efter arbejds-
tids ophør for at blive enige om
en ugentlig mødeaften.
- Og hvornår skal vi til den første
koncert?
- Den ligger langt ude i fremtiden.
Det vigtigste er, at folk, som føler
trang til at dyrke musik, får lej-
lighed til at gøre det sammen med
ligesindede. Det får de altså nu.

LILLE DUPPEDIT
Autoradioer er ikke noget nyt,
og det er transistorer sådan
set heller ikke, ja, transisto-
riserede autoradioer er det
vel knap nok. Men når Phi-
lips i år møder op med

samtlige modeller i autoradioer
fuld-transistoriserede, så er det nu
lige godt en nyhed, der vasker sig!
Vi har lov at prale lidt af det, selv
om det ikke er vor opgave at skri-
ve annoncer. For her er nemlig et
punkt, hvor Philips ubestrideligt er
foran alle sine konkurrenter.
Det er transistoren, som er den
lille duppedit med den store virk-
ning. Den nedsætter strømforbru-
get til en trediedel, så der ikke
slides unødigt på bilens batterier.
Den gør autoradiaens levetid me-

'llet længere. Og den afskaffer op-
varmningstiden. Transistoren er rar
at have med i bilen - den er altid
varm og veloplagt!

STOR VIRKNING
Men nej, nu holder vi op! Det der
sidste var lige ved at lyde som et
annonce-slogan af de lidt tvivl-
somme, som Bøge aldrig ville have
ladet passere

Der er "kram" bag den elegante front.
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BEDRIFTSVÆRNET
(Fortsat fra side l)

- og dets appel ti I de ansatte om
medvirken i fælles interesse.
Efter alle omflytningerne hos Phi-
lips er der opstået slemme huller
i bedriftsværnene. En særlig stor
åreladning har Industrigårdens B.
V. været ude for, og den er jo
ikke afsluttet endnu. Som folqe
heraf regner man med at skulle
bruge ca. 70 nye mandlige og kvin-
delige medarbejdere. Også Philips
Radio har imidlertid nogle huller
at fylde ud i sit B. V. - her mang-
ler vel ialt 25-30 personer. Man
mangler brandmænd og brandkoner
(pigerne er som regel skrappe til
at betjene en brandslange), men
der er også brug for mandskab in-
denfor de ovrige grene: forstehjælp,
meldetjeneste o.s.v. Der er mange
muligheder, og den, der kommer

forst, har naturligvis også lejlighed
til at vælge forst, når opgaverne
skal fordeles.
Og hvor meget skal der så ofres af
tid og kræfter for at være med?
Der holdes 10-12 kursus-aftener
pr. år i direkte fortsættelse af ar-
bejdstiden, og incl. spisningen -
som betales med middaqshon -
medg5r der hver gang ca. 2 timer.
Ovelser er der kun et par gange
om året, men de er ti I gengæld
nok værd at deltage i. Det er in-
teressant at være med og somme-
tider også morsomt, som det jo
kan være at samles med kolleger
udenfor arbejdstiden om opgaver,
man ikke til daglig beskæftiger sig
med. Men først og fremmest tjener
man en god sag ved at være med,
og kun hvis man anser dette for
noget væsentligt, bor man melde
sig.

Det gælder om at kunne håndte re
sprojterne - og det lærer man i B.V,

Hvis De er ansat under Prags
Boulevard 80, sker tilmeldelse hos
P. Schrøder, lokal 855. Hører De
til i Jenagade 22, tager H. Krebs,
lokal 631, imod Deres tilmeldelse.

BORDTENNIS:

VI VANDT B-RÆKKEN
Philips har vundet B-rækken
K.F.I.U.s løbende holdturnering ved
i de sidste tre kampe at besejre
FIF, Slog Telefonen med hen-
holdsvis 8-1, 9-0 og 5-4. Såvel
Philips som Telefonen var ubesej-
rede, da de to hold mødtes til den
afgørende dyst - så det var nerve-
pirrende til det sidste!
I cup-turneringen for 3-mandshold
vandt vi ottendedels-finalen over SI
med 5-1, men måtte så lade livet

i kvartfinalen mod et meget stærkt
hold fra 0BK, der sejrede så stort
som med 5-0.
I det interne stævne i dagene 5.-6.
februar blev S.. Blankholm sejr-
herre efter mange spændende kam-
pe. Nr. 2 blev K. T. Sarensen, nr.
3 Per Werner Larsen, nr. 4 Steen
Orneborg, nr. 5 Otto Petersen og
nr. 6 Tommy Maller. P. W. L

PS: Per Werner Larsens nye lokal-nr.'
580.

Holdet, der vandt ~.F.I.U.'s B-række, hvilede ikke på laurbærrene bagefter, men
trænede flittigere end nogensinde. Her er det Otto Petersen og Per Werner Lar-
sen (længst til højre), der er i gang. Imellem dem, fra venstre: S. Blankholm,
Ebbe Nielsen, Steen Orneborg og K. T. Sørensen.

Badminton:
VIL DE SPILLE EFTER KL.18?

Badminton-afdelingen er i øjeblikket i
fuld gang med sin interne turnering.
Der kæmpes på livet los, og alle yder
deres bedste. Men der er jo nok ingen
tvivl om, at mange al spillerne kunne
få mere ud af det, hvis de blev i stand
til at forbedre deres spillefacon. Der-
for er træningsudvalget blevet enige
om at bekoste en træner, og enhver,
der er interesseret i lidt instruktion,
bedes henvende sig Iii undertegnede.
Jeg vil også gerne hore, hvis der er
nogen, som har lyst til at spille bad-
minton efter kl. 18.

Hugo Benlzen (lokal 671).

GENVINDES MESTERSKABET?

På denne årstid plejer skytterne kun
at optræde på 15 m distancen. Derfor
er det glædeligt at konstatere, al træ-
ningen i vinter er forisat på 200 m --
og det til trods for, at der ingen nor-
gestur vinker forude.
En søndag om måneden samles 10-15
skytter på Kalvebod skydebane uden
hensyn til vejret. Søndag den 22. ja-
nuar var det således 8° frost, men so-
len skinnede, og resultaterne var fine.
K, Hågensen og Freddy Allermann op-
nåede begge 144 points af 150 mulige.
15 m træningen er i fuld gang på vor
egen bane i Jenagade, hver mandag
og onsdag. På denne distance samler
interessen sig om søndag den 4. marts
med afholdelsen af KFIU's unionsme-
sterskab på Københavns Stadions sky-
debane. Vi 'håber, at den megen træ-
ning vil resultere i, at Philips vinder
hold-mesterskabet ligesom sidste år.
I enkeltmands-konkurrencen skydes
der om Philips-pokalen.

S. Schou.


