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Marketingchef H. P. Sondergaard overrækker fællesrådets diplom til (fra ven-
stre) repræsentant Th. Lunnet, Philips Radio A/S, repræsentant Johs. Sonder-
gaard, A. M. Hirschprung og Sønner, salgsleder Walther Thorendal, Original-
Odhner A/S, salgskonsulent Leo Stryhn, Dana-Ford Forhandling A/S, og distrikts-
chef Finn Devantier, Faeft A/S.,

"SALGETS GYLDNE NÅL" TIL
REPRÆSENTANT TH. LUNNET!

Tabte modet, da han begyndte som
repræsentant for 29 år siden

.- i dag er han glad for, at han blev ved.

Repræsentant Th. Lunnet, Philips
Radio, er af Danske Salgslederes
Fællesråd blevet hædret for for-
tjenstfuld salgsindsat. Ved åbningen
af fællesrådets sælgertrænings-kur-
sus den 16. december i Mercur-
Teatret i København fik han sam-
men med fire andre repræsentan-
ter overrakt fællesrådets diplom og
"salgets gyldne nål", som ledsager
det.
- Det kom fuldstændig bag på mig,
at selskabet havde indstillet mig til
denne udmærkelse, fortæller Th.
Lunnet. - En mandag aften, da jeg
kom hjem fra mit arbejde, ringede
salgschef S. Dresling mig glæde-
strålende op for at fortælle mig, at
jeg den følgende onsdag skulle
komme ind på Mercur-Teatret, hvor
jeg ville få overrakt "salgets gyldne

nål". Det varede lidt, før det gik
op for mig, hvad der var sket - og
så blev jeg faktisk lidt beklemt ved
situationen. Naturligvis var jeg lyk-
kelig over, at mit firma værdsatte
min indsats, men på den anden
side syntes jeg, at mine kolleger
havde fortjent denne anerkendelse
i lige så høj grad som jeg.
Th. Lunnet kom til Philips i 1930,
hvor han begyndte i salgsafdelin-
gen for radiorør i Krystalgade. Her
arbejdede han i fem år indtil en
dag, direktør N. B. Sommerfeldt,
der dengang var salgschef for af-
delingen for radiorør og -modtagere,
spurgte ham, om han ikke kunne
have lyst ti I at komme ud som re-
præsentant. Det kunne Lunnet i høj
grad. Men efter tre måneder i mar-

(fortsættesside 2)

BROERNES SPÆRRETIDER
UDVIDET MED 12 TIMER
For at afhjælpe den stadigt voksen-
de trafik over Langebro og Knip-
pelsbro i myldretimerne har Køben-
havns Havnevæsen nu udvidet bro-
ernes spærretider med 11 timer og
45 minutter pr. uge til ialt 22 timer
og 20 minutter, fordelt over ugens
seks hverdage. I morgentimerne vil
broerne være spærret for gennem-
sejling alle hverdage kl. 6,15-6,55
og kl. 7,35-8,55. Fra mandag til
torsdag spærres broerne i eftermid-
dagstimerne kl. 15,30-17,15, fredag
kl. 15,30-18,00 og lørdag kl. 12,05-
12,30 samt kl. 13,05-13,30.

ATP-BIDRAG KAN TRÆKKES
FRA PA SELVANGIVELSEN!
De bidrag medarbejderne selv har
indbetalt til Arbejdsmarkedets Til-
lægspension kan trækkes fra på
selvangivelsen. Hvor meget man har
indbetalt til ATP i årets løb, vil
kunne ses i rubri kken "Lønmodta-
gerbidrag AT.P" på den indtægtsop-
gøreise, alle medarbejdere modta-
ger fra personaleafdelingerne i lø-
bet af januar.

KULTURENS VIDUNDERE: Elektriske
husholdnings-apparater har været den
store gaveartikel i denne jul, hvilket
har inspireret, tegneren Bo Bajesen til
ovenstående vision af, hvordan jule-
dagene har formet sig i mange danske
hjem. Tegningen kunne ses i "Politi-
ken " 2. juledag, og teksten lød: - Der
må være noget galt et eller andet sted,
for der kommer grillstegte kyllinger
ud af vaskemaskinen, når jeg begyn-
der at piske flødeskum.
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ken var humøret ikke længere så
højt. - Jeg syntes ikke rigtig, det
gled for mig, fortæller han, - og
havde man dengang tilbudt mig at
komme tilbage på kontoret, havde
jeg med glæde sagt ja. Heldigvis
kom jeg hurtigt over-det døde punkt,
og i de 29 år, der er gået siden,
har jeg aldrig fortrudt, at jeg holdt
ud dengang. Nu kunne jeg ikke tæn-
ke mig noget andet arbejde.
- Kunne De give "Philiskopet"s læ-
sere opskriften på, hvordan man
bliver en god sælger?
- Der findes ingen universalformel.
Men de vigtigste betingelser for at
blive en god sælger er, at man kan
lide at sælge, at man er udholden-
de, og at man har en medfødt inter-
esse for sine medmennesker. Især
det sidste er vigtigt, for når en
kunde mærker, man interesserer
sig for hans problemer - også de
mere private - kan man opbygge
det tillidsforhold, der er grobunden
for al' sund forretning. Jeg har selv
haft den glæde, at mange af de
kunder, jeg har besøgt, siden jeg
kom ud som nybagt sælger for 29
år siden, gennem årene er blevet
mine personlige venner.

TAK~
J. P. Aulum har bedt "Philiskopet"
viderebringe hans varmeste tak for
al den opmærksomhed, der blev
vist ham på hans jubilæumsdag, og
for de mange venlige hilsener og
besøg, han modtog under sit hospi-
talsophold.

•

BØRNENES JULEFESTER

PPR HAVDE VENTET KUN 75 BØRN til
foreningens første juletræsfest for
medlemmernes børn den 12. december.
Men tilmeldingerne strømmede ind, og
da festdagen oprandt, kom der ikke
færre end 130 børn og 150 forældre,
som sammen med nissefar E. Hornslet
dansede rundt om det store juletræ i
marketenderiet i Jenagade, mens B.
Arngrimson ~pillede til de gamle jule-
sange. Glædeligt overrasket over ar-
rangementets uventet store succes, har
man nu besluttet, at juletræsfesten
skal være en tilbagevendende begiven-
hed i PPR.

BRO BRO BRILLE sang børnene ved
PAP's og PPL's juletræsfest den 19.
december i marketenderiet på Indu-
strigården. Mens de spadserede rundt
om det smukt pyntede træ, håbede de
alle at slippe for at komme "i den
sorte gryde" hos de to, søde, nisse-
klædte piccoliner, Gitte Sørensen (tv)
og Birgith Hedegaard.

KORT SAGT
De mennesker, som al-
drig har tid, får mindst
udrettet.

Lichtenberg.

JUL I BØRNEHAVEN: E. Hornslet
måtte nok en gang trække i juleman-
dens forklædning, da han torsdag den
17. december skulle synge julen ind
med Philips' børnehaves - små pensio-
nærer, der i dagens anledning alle
havde fået fine nissehuer på.

- SE HVAD JEG HAR FAET, siger den
lille fyr og viser glad indholdet af sin
godtepose til formanden for bestyrelsen
i Philips' børnehave, direktør S. A.
Windelin.

FIN FERNISERING
Philips' Kunstforening har lånt de
kunstværker, sammenslutningen
"Søllerød-Udstillingen" i midten af
december viste på Nærum Ung-
domsgård. Den 11. januar var der
fernisering i marketenderiet i Jena-
gade, hvor man indtil den 22. janu-
ar vil kunne se arbejder af malerne
Finn Bentsen, Jens Grove, Otto Ol-
sen og Preben Siiger samt billed-
huggerne Ernst Eberlein og Elise
Heide-Jørgensen. Udstillingen er
åben alle arbejdsdage til kl. 19.



NYTARSHILSEN PR. FJERNSKRIVER:
Frk. Inge Hansen fra Telexafdelingen
i Philips Radio gjorde store øjne kort
før nytår, da fjernskriveren pludselig
begyndte at skrive en række bogstaver,
der tilsyneladende ikke havde nogen
mening. Men det havde de. nu allige-
vel, for da anlægget va~ færdig med
at skrive, kunne man læse ovenståen-
de hilsen fra Philips' Telecommunica-
tie Industrie i Hulzen i Holland, der
på denne måde ønskede danske Phi-
lips-medarbejdere et godt nytår.

BAG VALGKAMPENS TV-KULISSER: I
Rialto Films nye produktion, "Don
Olsen kommer til byen" havde man
brug for Fjernsynets medvirken i nogle
scener, hvor Dirch Passer interviewes
om sit valgprogram af. Robert Chri-
stiansen fra Danmarks Radio. Fjern-
synet kunne imidlertid ikke afse tid
til at løse denne opgave, og derfor
henvendte man sig i stedet til Philips,
der ved hjælp af et Intern-TV-anlæg
skabte den rigtige ramme om optagel-
serna i ASA's filmstudie i Lyngby.
Blandt de medvirkende er V. S. Kejser
fra Industriafdelingen (tv), der for-
mummet bag solskærm, oretelatoner
og solbriller illuderer som tekniker fra
Danmarks Radio.

r,

HOLLANDSK LÆGEBESØG: Dr. N. J.
Netelenbos (th), der er bedriftslæge
hos Philips i Eindhoven, har til opgave
at formidle kontakten mellem bedrifts-
lægerne i de vesteuropæiske Philips-
selskaber. I midten af december be-
søgte han Philips i København, hvor
dr. C. O. Fiseher fortalte ham om,
hvad man her i selskabet gør for at
forebygge arbejdsbetingede sygdoms-
tilfælde blandt de ansatte.I

NYHEDER I BANKEN: Kunderne i Pri-
vatbankens Rådhus Afdeling kan nu på
en TV-modtager følge med i døgnets
begivenheder, mens de bliver ekspe-
deret. Denne form for kundeservice,
der fik sin verdenspremiere fredag den
11. december, er etableret af Philips
i samarbejde med nyhedsbureauet,
Ritzaus Bureau.

70 ERHVERVSPRAKTIKANTER
I 1964

70 skoleelever fra ialt 27 storkø-
benhavnske skoler var i 1964 er-
hvervspraktikanter hos Philips. 28
af dem var blevet anvist gennem
Erhvervsvejledningen i København
og 30 gennem Erhvervsvejlednin-
gen i Tårnby, mens 12 var blevet
anvist direkte fra skoler i andre
kommuner. De 70 erhvervsprakti-
kanter havde valgt at forsøge sig.
i fem forskellige fag: 34 i radio-
mekanik, B i elektronikmekanik, 10 i
teknisk tegning, 16 i kontorfaget og
to valgte at tilbringe deres prakti-
kantlid på lageret.

ANDESPIL
IPAPOe

M I N I W AT'T

HAN TABTE - HUN VANDT: "Banko"
lød det som med en røst fra Ane-
Marie Larsen og E. Sørensen ved
PAP's andespil den 11. december i
kantinen på Industrigården. De havde
begge fået pladen fuld på samme tid,
og derfor måtte man trække lod mel-
lem dem for at afgøre, hvem der skul-
le have den flotte tørrehjelm i præmie.
Ane-Marie Larsen blev den heldige,
hvilket dog ikke så ud til at tage hu-
møret fra E. Sørensen, selvom han
måtte nøjes med trøstpræmien : Sild
i dåser.

FIN MØDEPROCENT: I Miniwatt kan
man ikke klage over mødeprocenten,
når der kaldes til fest. I år var ikke
færre end 52 medarbejdere eller ialt
77,6 % af personalet mødt op til an-
despillet den 18. december i restau-
rant _Øbrohus". Den første, lykken
smilede til, da præmierne skulle for-
deles, var fru L. Liitken. Hun vandt
denne dejlige and, som smilende be-
undres af (fra venstre) hendes bord-
herre, R. Toft, fru L. Nielsen og under-
direktør E. Dybda"



HVEM VANDT JULEKDNKURRENCEN?
Da fristen for at deltage i .Philisko-
pet"s [ulekonkurrence udløb klo 14
den 22. december, havde redaktionen
modtaget ialt 540 løsninger. Blandt
dem udtrak piccoline Birgith Hede-
gaard de 13 heldige vindere - først
Ane-Mar-ie Larsen, der vandt 1. præ-
mien på 100 kr., derejter Peter Bød-
ker, som fik 2. præmien på 50 kr., og
Anne-Lise Gregersen, der vandt 3.
præmien på 25 kr. De ti æsker choko-
lade. som udgjorde konkurrencens
trøstpræmier, gik til: Tage Due. Arne
Fuglholt, B. Kolbe, Hanne Mølgaard,
Mogens Møller,. Ninna Pedersen, Poul
Pedersen, Erik Søborg Rasmussen,
Gerda Schultz og Kirsten Schultz.

UDLÆRT I TRYKKERIET: Philips' tryk-
keri på Industrigården har udlært sin
første kontor-ollset trykker. Det er
Kurt Flemming Jensen (th), som efter
tre års læretid den 4. januar fik over-
rakt sit lærebrev af sin læremester
Steen Poulsen. Gennem det sidste
halvandet år har .Philiskopet"s læse-
re regelmæssigt set prøver på Kurt
Flemming Jensens faglige kvalifikatio-
ner. I dette tidsrum har han trykt bla-
det - og altså også det nummer, vore
læsere nu sidder med i hånden.

SPORTEN
HANDBOLD-PIGERNE
STADIG I SPIDSEN

- mens herrernes 1. hold må nøjes
med en 4. plads

Med endnu tre sejre i KFIU's hånd-
boldturnering har Philips-pigerne
nu slået deres førerstilling i Mester-
rækken fast med syvtommersøm.
De startede således med at slå
FKS med 21-1, vandt derefter 10-1
over Shell og sluttede med at be-
sejre de stærke spillere fra ISA
med 14-3.
I Handelsbankens og B.T.'s juletur-
nering led Philips-pigerne derimod
et overraskende nederlag. Allerede
i den indledende kamp måtte de
give op over for damerne fra Kø-
benhavns Rådhus, der vandt med
3-2.
Herrernes 1.-hold, der ligger på 4.-
pladsen i A-rækken, har spillet uaf-
gjort 18-18 modØKB, tabt 16-17
til MLU, slået Mærsk med 12-11
og igen spillet uafgjort 13-13 mod
BB. 2. holdet, der deltager i turne-
ringens D-række, har tabt 5-14 til
ØKB og 9-10 til IDI. I sidste kamp
vendte lykken sig heldigvis igen,
og her vandt de 20-9 over DRFB.

FORMANDEN VAR
BEDSTE SKYTTE
- men holdet endte på 3. pladsen

106 skytter deltog denne gang i
KFIU's handicap-skydning på 15 m
distancen. Bedst af dem alle blev
Philips-skytternes formand, J. Steen
Jensen. Han besatte 1.-pladsen med
197,6 points, mens hans to nærme-
ste konkurrenter, Pauli Olsen fra
MIF og B. Juul Andersen fra ISA,
begge fik 196 points og kom på 2.-
og 3.-pladsen. Til trods for forman-
dens fine præstation, kunne det dog
kun blive til en 3.-plads med ialt
181 points til Philips-skytterne i
holdkonkurrencen, der blev vundet
af B & W med 183,7 points foran
RIF, der blev nr. 2 med 181,4
points.

-
BIRTE NYBJERG
BRIDGE-FORMAND

Folmer Sørensen har ikke længere
tid at varetage formandsposten i
bridge-afdelingen, og han går der-
for af efter at have røgtet hvervet
i 1'12- år. Han afløses af Birte Ny-
bjerg ,der træffes på lokal 603.

BESATTE FØRSTEPLADSEN I
BEGGE BRIDGETURNERINGER

Ernst Pedersen må have haft gode
kort på hånden i bridgeafdelingens
to sidste turneringer: Sammen med
Ane-Marie Larsen vandt han først
makkerpar-turneringen over tre af-
tener med 507 points foran A. Mar-
næs og frue, der blev turneringens
næstbedste par med 499 points. Og
i juleturneringen, hvor man begge
spilleaftener fandt sin makker ved
lod.rækninq, blev han ligeledes nr.
1 med 286 pionts, mens fru G. Rum-
melhoff kom på 2.-pladsen med 265
points.
Den 6. januar startede en ny enkelt-
mands-turnering over fire spille-
aftener. Samtidig gik bridgeinstruk-
tør Lauritz Jeppesen i gang med at
indvie de nye spillere i det vanske-
lige spil.

NYE PRODUKTER

Danmarks første fuldtransistoriserede,
transportable 19" TV-modtager var
blandt de ialt 10 TV-modtagere, Philips
lancerede i 1964. Den transportable
TV-modtager er forsynet med dipol-
antenne og kan tilsluttes såvel lysnet-
spænding 220 V som 12 V auto-akku-
mulator.

PHILIPS TRYK


