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PHILIPS KONCERNENS PRÆSIDENT
ÆRESBORGER I EINDHOVEN

Ved en reception i Eindhoven den
16. april i anledning af Philips-
koncernens præsident, Ir. Frits
Philips 60 års fødselsdag overrakte
byens borgmester, H. B. J. Witte,
Ir. Philips Eindhoven bys guldme-
dalje og udnævnte ham samtidig til
æresborger i byen.
I sin tale fremhævede borgmester
Witte, at Ir. Frits Philips var den
første leder af den verdensom-
spændende organisation, som var
født i Eindhoven. Frits Philips hav-
de boet i byen såvel i lyse tider
som i de mørke dage under krigen.
På bagsiden af den guldmedalje,
Ir. Frits Philips modtog, har byens
råd sat følgende inskription: "Til
Ir. Frits Philips for hans eneståen-
de medvirken til byens udvikling og
dens borgeres trivsel. 16. april
1965."
Ir. Frits Philips er den tiende bor-
ger og den fjerde Philips-medarbej-
der, der modtager denne hædersbe-

Jr. Frits Philips modtager Eindhovens
guldmedalje af borgmester H. B. J.
Witte.

visning. Dr. Anton Phi lips var den
første, der fik tildelt den - i anled-
ning af sin 65 års fødselsdag i
1939. Ir. P. F. S. Otten blev æres-
borger, da han fyldte 60 i 1955.
Den nærmest foregående i rækken
er Ir. Th. P. Tramp.

ALT KLART TIL SKANDINAVISK
SPORTSSTÆVNE I NÆSTE UGE

80 idrætsfolk fra Philips-selskaberne i Danmark,
Finland, Norge og Sverige mødes i næste

weekend i København til Skandinavisk Sportsstævne

Idrætsforeningens bestyrelse har
knapt haft tid til at trække vejret i
de sidste måneder. Alle har måttet
tage et nap med, for at de 'mange
arrangementer skal klappe, når ik-
ke færre end 80 idrætsfolk fra Dan-
mark, Finland, Norge og Sverige
skal mødes til Skandinavisk Sports-

r

stævne i København i dagene fra
den 21. til den 23. maj for at kap-
pes i badminton, bridge, skydning
og tennis. Men nu ser alt ud til
at være klar til at modtage de man-
ge gæster.
I løbet af fredag morgen den 21.

(fortsættes side 2)
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FARVEL
OG PÅ

GENSYN
19 veltjente Philips-medarbejdere
overgik den 1. maj til det ny-etable-
rede reklamebureau "Kai Bøge-
Intermarco A-S".

Philips har taget afsked med 19
veltjente medarbejdere, som den 1.
maj forlod selskabet for at overtage
deres stillinger i det ny-etablerede
reklamebureau "Kai Bøge - Inter-
marco A-S", der er en afdeling af
den europæiske reklamevirksomhed
Intermarco LId.
Da Philips er blandt Intermarco's
første danske kunder, går der dog
ikke noget jerntæppe ned mellem
de bortdragne og deres tidligere
kolleger og venner inden for vort
selskab. Under planlægningen af
den fremtidige reklameaktivitet for
Philips-selskaberne vil der tvært-
imod blive rig lejlighed til at mø-
des og samarbejde.

Kai Bøge.

Rud Jeppesen. Folmer Sørensen.

Som det fremgår af bureauets navn,
er det den mangeårige leder af
Philips reklameaktivitet i Danmark,
Kai Bøge, der står i spidsen for det
nye bureau. Han er dets direktør,
og i bedste forståelse med Philips-
selskabernes ledelse har han knyt-
tet en række af reklameafdelingens
medarbejdere til den nye virksom-
hed.

(fortsættes side 2)
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FARVEL- OG PÅ GENSYN
(fortsat fra side 1)

Art director og produktionschef er
Rud Jeppesen, der således har an-
svaret for bureauets kreative funk-
tioner.
Ansvaret for de administrative
funktioner har kontorchef Folmer
Sørensen.
Reklamecheferne E. Krog Andersen
og Finn Bertelsen samt Kurt Jen-
sen og C. Lawrence vil også i den
nye virksomhed høre til Kai Bøges
nærmeste medarbejdere på deres
respektive specialområder.
Blandt medarbejderne i "Kai Bøge
- Intermarco A-S" er endvidere føl-
gende gamle kendinge: Kai Bøges
sekretær, frk. A. Mo, samt B. Mik-
kelsen, K. Prip, frk. Anne Marie
Andreasen, frk. Jytte Olsen, fru G.
Brinck, fru J. Hansen, Leif Nes-
gaard, frk. Birgit Mikkelsen (fra le-
verandørbogholderiet), P. Nordin,
Jacob Eriksen, frk. Anne Hansen
og Knud E. Rasmussen.
Vi ønsker dem allesammen held
og lykke i den nye virksomhed.
Farvel - og på gensyn!

ALT KLART ...
(fortsat fra side l)

ankommer de udenlandske deltage-
re med skib, tog og fly til Køben-
havn, hvor man samles kl. 9.30 i
foredragssalen på Prags Boulevard.
Her byder Idrætsforeningens for-
mand velkommen, hvorefter der
kort orienteres om konkurrencereg-
Ier og andre praktiske ting. Efter
en hurtig frokost i Jenagade tager
man fat på konkurrencerne kl. 13,
og de fortsætter til omkring kl. 17;

Om aftenen går deltagerne i Tivoli,
men besøget skal helst ikke blive
alt for sent, for næste morgen kl. 9
starter man igen. Og først sent på
eftermiddagen kan man regne med,
at alle konkurrencerne er afgjort.
Lørdag aften er der festmiddag med
præmieuddeling på Danhotel i Ka-
strup, hvor gæsterne er indkvarte-
ret under besøget. Søndag formid-
dag kører deltagerne i lejede spor-
vogne på sight seeing-tur i Køben-
havn. Turen ender på Frederiks-
berg, hvor man spiser frokost på
restaurant Josty. I løbet af søndag
eftermiddag og aften rejser de
udenlandske deltagere hjem igen.

HVEM KLARER
SIG BEDST?
Formændene for idrætsforeninger-
ne i Danmark, Finland, Norge og
Sverige udtaler sig om vinderchan-
cerne

K. W. Taubert, Einar Kloster,

D. Christensson, Vagn Nyberg,

Den finske formand, K. W. Taubert:
- Da det er første gang, vi deltager
med fuld styrke i Skandinavisk
Sportsstævne, er det noget vanske-
ligt for os at bedømme vore chan-
cer. Vi tror imidlertid, at svensker-
ne er meget stærke i tennis, at
nordmændene sikkert vil klare sig
bedst i skydning, og at Danmark
skulle have store chancer i badmin-
ton.

-
Den norske formand, Einar Kloster:
- Selvom vore badminton- og ten-
nisspillere stiller med et mindre
handicap, da disse to idrætsgrene
ikke er så udbredte blandt de nor-
ske Philipsmedarbejdere, håber vi
trods alt at kunne yde lidt mod-
stand også på disse områder. Skyt-
terne og bridgespillerne har ligget
i skarp træning hele vinteren, og de
har måske en chance for at placere
sig nogenlunde.

Den svenske formand,
D_ Christensson:
- Vi tør ikke rigtigt spå om udfal-
det her i Sverige. Vi kan kun slå
fast, at de svenske deltagere givet
er de bedste, vi for tiden kan stille
med. For os er det nu også vigtige-
re at være med end at vinde, og vi
glæder os til at træffe vore skandi-
naviske kolleger i København på
næste fredag.

Den danske formand, Vagn Nyberg:
- Jeg tror, det bliver skytterne og
badmintonspillerne, der skal hale
point'ene i land til Danmark. I ten-
nis får vi nok besvær med sven-
skerne, og vore bridgespilIere er
endnu ikke rutinerede nok til at kla-
re sig i internationalt selskab.

HVEM SKAL MED
FRA DANMARK?
Følgende 19 medarbejdere er ud-
peget til at repræsentere Philips i
Danmark ved Skandinavisk Sports-
stævne:

I badminton-turneringen bliver det
Inge Nielsen, Esther Thøisen, Hans
Bang, Svend Carstensen og Ole
Santon, der skal forsvare de dan-
ske farver. De tre herrer samt
Esther Thøisen skal hver spille en
single. Sidstnævnte udgør sammen
med Inge Nielsen det danske par i
dame-doublen. Mixed-doublen spil-
les af Inge Nielsen og Svend Car-
stensen, mens Hans Bang og Ole
Santon stiller op i herre-doublen.
Bridge-holdet kommer til at bestå
af det kvindelige par, Birthe Ny-
bjerg - Ane-Mari Larsen samt af B.
Henriksen og Svend Høj. Det sidste
par placerede sig som nr. 2 i årets



tl!.rn~ring om Philips-mesterskabet.
Fra skytte-afdelingen kommer ialt
fem deltagere: Ole Bendixen og
årets klubmester på 15 m distan-
cen, Anders Egholm, samt K. Haa-
gensen, J. Steen Jensen og Jørgen
Petersen. Holdet skal både skyde
på 15 m og 200 m distancen.
I tennis-turneringen bliver det
Geesje Alberts og Emmy Petersen
samt S. Blankholm, Børge Larsen
og V. Simonsen, der skal klare sa-
gen for Danmark. Ved redaktionens
slutning var det endnu ikke afgjort,
hvem der skal stille op i de for-
skellige discipliner.

DANSEN PA DANHOTEL

Kun de aktive deltagere i Skandi-
navisk Sportsstævne kan være med
til festmiddagen på Danhotel lørdag
den 22. maj k1.19. Men alle Idræts-
foreningens medlemmer er velkom-
ne til at deltage i dansen, der be-
gynder kl. ca. 20.30. Interesserede
vil kunne få billetter ved henven-
delse til deres afdelingsformænd.

GENERALFORSAMLING
I KUNSTFORENINGEN

- Vi har brug for kunsten i vor auto-
matiserede tidsalder, sagde professor
Niels Lergaard, der var taler ved
Kunstforeningens generalforsamling
den 29. april i foredragssalen på Indu-
strigården. - Men vi må ikke tro, vi
kan få kunsten serveret på en sølv-
bakke. Vi må engagere os i kunsten
og tage personlig stilling til den -
ellers kan vi ikke bevare vort kultur-
samfund.
Efter foredraget, der blev overværet af
ca. 80 medlemmer, var der en livlig
debat, som blev ledet af Kunstfore-
ningens formand, A. Echart (tv.).
Sidste punkt på generalforsamlingens
dagsorden var lodtrækningen om de
ialt 54 kunstgenstande til en samlet
værdi af 13.000 kr. Det var fru Margot
Walther, der udtrak vindernavnene af
den store tombola.

TURNERINGS-PROGRAMMET FOR
SKANDINAVISK SPORTSSTÆVNE

BADMINTON

Baner:
ABC-hallen, Markrnandsgade.
Spillelider:
Fredag: kl. 14-17.
Lørdag: kl. 9-12.

BRIDGE

Spillelokale:
Mødelokale C, Jenagade.
Spilletider:
Fredag: kl. 13-16.30.
Lørdag: kl. 9-16.30.

SKYDNING

Baner:
Fredag: 15 m skydning på Østerbro
Stadion.
Lørdag: 200 m skydning på Kalve-
bod Skydeterræn.
Turneringstider:
Fredag: kl. 13-16.
Lørdag: kl. 9-14.

TENNIS

Baner:
Kløvermarkens Tennisklub
Spiletider:
Fredag: KI. 13-17.
Lørdag: kl. 9-16.
I tilfælde af regn vil tennisturnerin-
gen blive afviklet i K. B. Hallen.

ALT FOR FÅ
TIL PAP's

FORÅRSFEST
- men de, der kom, fik en dejlig
aften ud af del.

Til trods for at PAP's bestyrelse
havde gjort en stor indsats for at
skabe den rette ramme om forenin-
gens familie- og forårsfest i Re-
staurant Nimb den 2. april, var det
kun få, der efterkom invitationen.
lait kunne man mønstre 105 fest-
deltagere, hvoraf de 65 var med-
lemmer. Det må vist siges at være
ret beskedent i betragtning af, at
foreningens medlemstal er 230!

Grethe Tange, Asger Rosenberg (med
guitar) og Benny Andersen gjorde me-
gen lykke.

Opmuntrende var det dog for be-
styrelsen at konstatere, at en en-
kelt afdeling var mødt fuldtalligt
op. Det var industriafdelingen, hvis
daglige leder, ingeniør J. H. Lissau,
fik overrakt en porcelænsfigur af
PAP-formanden B. Klemvig, som
tak for den interesse afdelingens
medarbejdere viser foreningens ar-
rangementer.
Det forholdsvis ringe fremmøde
spolerede iøvrigt ikke stemningen.
Efter festmenu'en underholdt den
kendte studenterskuespillerinde,
Grethe Tange, samt to af Public
Relations-afdelingens medarbejde-
re, Asger Rosenberg og Benny An-
dersen med monologer og viser.
Senere på aftenen afløste komiker-
parret "Dan og Baxen".

PRÆMIER TIL FLITTIGE KURSISTER:
En- række medarbejdere har i foråret
afsluttet et tre-å rigt kursus i radio-
teknik på Arbejdsteknisk Skole. Ved
en lille afslutningsfest i repræsenta-
tionslokalerne på IndustrigArden den
2. april overrakte underdirektør C.
Hermann (til højre) præmier til fire
særligt ihærdige kursister, der var
mødt op til flest af de ialt 150 under-
visningsaftener, kurset omfattede. Hi 1-
bert Reseke (med briller) havde den
fineste mødeprocent, og den blev be-
lønnet med en Sveriges-rejse, mens
hans tre kursuskammerater (fra ven-.
stre) Poul Hansen, Peter Poss og Ry
Jensen, modtog en flot bogpræmie
som påskønnelse for deres indsats.



TAK FOR OERES STORE HJÆLPSOM-
HED, sagde direktør A. Dahlln til 25-
års jubilaren, chauffør Svend Førster-
ling, ved receptionen den 1. april i
Insotrac A/S, hvor såvel kunder som
kolleger i stort tal var mødt op for at
gratulere. R. Dahlin overrakte bagefter
Svend Førsterling. medarbejdernes
gave: Et smukt guldarmbåndsur. B.
Klemvig, der kom med blomster og en
kurv med dejlige flasker fra medlem-
merne i PAP, lykønskede jubilaren
med hans aldrig svigtende arbejds-
lyst og gode humør.
Bagefter bad Svend Førsterling "Phili-
skopet" viderebringe hans varmeste
tak til alle, der havde været med til
at glæde ham med hilsener og gaver
på hans jubilæumsdag.

JUBILÆUM I PHILIPS RADIO

Ekspedient Raimond Oamkjær, Phi-
lips Radio AIS, har søndag den 6.
juni 25 års jubilæum. Raimond
Oamkjær er bortrejst på jubilæums-
dagen.

MERE SPORT
FODBOLDSPILLERNE TABTE
TIL MÆRSK

- og det kostede dem førerstillin-
gen i A-rækken

Philips' fodboldspillere lagde fint
ud i KFIU's forårsturnering mellem
klubberne i A-rækken. De slog
ØKB med 9-1 og spillede uafgjort
2-2 mod Nova, hvorefter de ialt
havde scoret 16 points. Det så ud
til, at de skulle generobre den fø-
rerposition, som de havde, da efter-
årsturneringen sluttede. Afgørende
herfor var udfaldet af forårets tre-
die kamp mod Mærsk, der havde
15 points. Vandt de denne kamp,
ville de opnå ialt 18 points - det

samme antal som Nova, der havde
spillet en kamp mere end Philips.
Så heldigt gik det imidlertid ikke.
Mærsk-spillerne gav ikke ved dø-
rene. De spillede en ualmindelig
fin kamp og vandt 3-1, hvilket sam-
menlagt gav dem 17 points. Stillin-
gen i A-rækken er nu den, at Nova
stadig ligger som nr. 1 med 18
points for 13 kampe, mens Mærsk
ligger på 2. pladsen med 17 points
for 12 kampe, og Philips kommer
ind som nr. 3 med 16 points for
samme antal kampe. Philips-spil-
lerne har dog ikke tabt modet af
den grund. De har de letteste mod-
standere tilbage og regner derfor
fuldt og fast med at have endnu en
chance for at nå førstepladsen og
dermed Mesterrækken til efteråre!.

2.-holdet har succes
Philips' 2.-hold, der deltager i tur-
neringen i D-rækken, er gået frem
med stormskridt. Det startede med
at slå HIF med 5-0, besejrede der-
efter rækkens nr. 1, ALI, med 1-0
og slog endelig HIH med 3-2. 2.-
holdet ligger nu som nr. 5 med 11
points - 7 points efter ALI.

A_ EGHOLM KLUBMESTER
I 15 METER SKYDNING

Anders Egholm har gennemgået en
kolossal udvikling, siden han be-
gyndte at skyde for blot to år siden.
Flere gange har han hævdet sig
smukt i konkurrence-skydninger
mod andre firmaklubber, men det
fineste resultat indtil dato opnåede
han i slutningen af marts, da han
besatte førstepladsen nied 187
points i Philips' klubmesterskab på
15 m distancen med deltagelse af
ialt 16 skytter. Rutinerede skytter
som Jørgen Petersen og sidste års
mester, Aage Boch, måtte nøjes
med 2.- og 3.-pladsen med hen-
holdsvis 186 og 185 points.

MESTERSKABERNE
ISKAK OG BRIDGE
Makkerparturneringen i bridge blev
i år vundet af Ernst Pedersen-Fol-
mer Sørensen med 2542 points. B.
Henrlksen-Sv. Høj blev nr. 2 med
2035 points.
E. Brun Rasmussen vandt Philips-
mesterskabet i skak foran Max An-
dreassen. K. Tølbøll Sørensen blev
nr. 3.

-
HERRERNE RYKKEDE OP
I MESTER RÆKKEN

Herrernes 1.-hold i håndbold for-
stod at benytte sig af chancen for
at rykke op i Mesterrækken, mens
den var der. Da forårets turnering
sluttede, lå holdet på 2.-pladsen,
og det skulle derfor spille mod
bundholdet fra Mesterrækken,
ORFB, om en plads i Mesterrækken
til efteråre!.
Opgøret fandt sted den 29. marts i
Sundbyhallen, og Philips vandt
overlegent med 16-8.

Bedste holdpræstation hidtil
Allerede flere måneder før forårets
turnering sluttede, var man på det'
rene med, at Philips' håndboldpiger
ville vinde KFIU's unionsmester-
skab. I en af de første kampe i Me-
sterrækken havde de besejret SAS,
og de øvrige hold kunne ikke i næv-
neværdig grad true de stærke piger
senere hen i turneringen.
Ved Danske Gymnastik-, Skytte- og
Idrætsforeningers store stævne i
Ollerup den 3. og 4. april beviste
Philips-pigerne, at det ikke er for
ingen ting, de blev unionsmestre.
De startede med at slå Kollund
SG & I 18-3, så Egene 18-9 og der-
efter Værslev 9-2. I semifinalen
mødte de divisionsholdet fra Aal-
borg 1919, der heller ikke kunne
klare dem, og de vandt kampen
med 8-6. I finalen mod Holte blev
det for alvor spændende: Holte lør-
te med 4-0, men ved en glimrende
holdpræstation lykkedes det Phi-
lips-pigerne at reducere til 9-8. Det
er første gang et hold fra KFIU har
opnået et så fint resultat ved Olle-
rup-stævne!.

Da ORFB var slået og oprykningen i
Mesterrækken dermed sikret for Phi-
lips' 1.-hold, viste håndboldafdelin-
gen. formand, A. Sieben, stolt holdet
den nyerhvervede vinderpokal.

PHILIPS TRYK


