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VI ER ALLE I SAMME BAD",,'.••..
- sang skuespilleren Helge Kjærulff-Schmidt ved 40 års jubilæet
i Klub 56 i Jenagade, og temaet gik igen i en af aftenfestens taler

Klub 56 i Jenagade fejrede fredag den 26.
oktober sit 40 års jubilæum ved en hyggelig
aftenfest i kantinen, og af de mere hurnori-
stiske indslag husker de henved 100 delta-
gere sikkert bedst skuespilleren Helge Kjær-
ulff-Schmidts kendte og meget muntre sang
"Vi er alle i samme båd". At han her havde
ramt noget centralt viste sig i, at underdi-
rektør C. Hermann havde samme tema med
i sin hilsen til den jubilerende klub.
Klub 56 er en lokalafdeling af Støberi-,
Special- og Maskinfabriksarbejdernes For-
bund. Klubbens formand gennem mere end
23 år er fællestillidsmand Sv. Loft, der i sin
velkomst gennemgik den historiske udvik-
ling, som kan opdeles i to tyve-å rige perio-
der. Fra den første periode fortæller proto-

Sv. Loft: Der bør ska-
bes et ensartet ansæt-
telsesforhold for samt-
lige ansatte.

Helge Kjærulff-Sehmidt synger" Vi er alle i samme
båd" .

- sket i de ~u'åi'~ - N'årma'n hvsk'll"-s!llIcffi0-
nen før krigen, hvor det ofte var vanskeligt
at skaffe det daglige brød, så er det glæde-
ligt at konstatere, at man efterhånden både
har fået smør og pålæg på, og at der er
skabt større tryghed, samt al de sociale in-
stitutioner er udbygget.
- Vi må vist erkende, at vi er nået langt, og

(fortsættes side 2)

FEM IDEER
BELØNNET

Den første ekstrapræmie i kvalitets-
konkurrencen er uddelt af belønnings-
komiteen iJenagade
ldekasseknnkurrencen, som blev udskrevet i
sidste nr. af .Phlllskopet", har sat tankerne
i sving, og belønningsudvalget i Jenagade
har allerede i slutningen af oktober udbetalt
præmier til fem iderige medarbejdere. Blandt
de fem er yderligere trukket lod om en
ekstrapræmie .
Et af de fem forslag bygger videre på kon-
kurrencens slogan "Forlang kvalitet - giv
kvalitet". Det kommer fra Kurt Olsen i ap-
paratafdelingen, AP, der skriver således: Giv
kvaliteten endnu et hak med "Selvkontrol".
For A-mennesker
Første punkt på dagsordenen.
1. Hvor svigtede jeg med hensyn til kvalitet

i går.
2. Hvad vil jeg gøre ved det i dag.
For B-mennesker
Sidste punkt på dagen.
1. Hvor svigtede jeg med hensyn til kvalitet

i dag.
2. Hvad vil jeg gøre ved det i morgen.
For allle
Dan gruppe med andre og drøft:
1. Hvad der er opnået.
2. Tanker du ikke har kunnet realisere

alene.
Kurt Olsen fik 450 kroner for sin kvalitets-
opsang, og han fik tillige ekstrapræmien -
ør; -Jl\:dfiernat-:-
Der er desuden udbetalt 150 kroner ti I Hol-
ger Munkesø, Kanalvælgerproduktionen, for
et forslag om en broforbindelse tværs over
enden af båndet, så emnerne ikke skal ræk-
kes, men skubbes mellem det ekstra klippe-
bord og loddemaskinen.
Gerda Olsen, Kanalvælgerproduktionen, fik

(fortsættes side 4)

kollerne, at man beskæftigede sig med kritik
af kantine, værkførere og ledelse. Punkter, NY PERSONALEBUTIK: Onsdag den 5. november blev den nye personalebutik i Jenagade åbnet. Her
som i dag er gledet ud af diskussionerne. lægger Sigurd Sehou sidste hånd på forberedelserne. Se artiklen side 2.

Udviklingen fra de sidste tyve år har vist, at
tillidsmændene er blevet respekteret i sam-
arbejdet, og de deltager nu i udformningen
af nye ledelsesformer. - Det er mit ønske, at
vi kommer til at arbejde videre på dette om-
råde, og vi vil desuden søge at afskaffe ak-
kord ræset og arbejde på, at der skabes et
ensartet ansættelsesforhold for samtlige an-
satte, sluttede Sv. Loft.
Da klubben holdt sit 25 års jubilæum, skrev
man historie: For første gang var en direk-
tør inviteret til at deltage i en faglig klubs
fest. Det var den daværende fabriksdirektør
S. A. Windelin, som da var fabriksdirektør.
Nu ved 40 års jubilæet var det ikke længere
spor opsigtsvækkende, at direktør Windelin
deltog, denne gang sammen med den nuvæ-
rende fabriksdirektør C. Hermann:
I sin hilsen til klubben berørte direktør Win-
delin den eksplosionsagtige udvikling, der er

JULEKONKURRENCE
SE SIDE 4



Kunstforeningens bestyrelse diskuterer et af kunstmaleren Jørgen Larsens malerier, som var ophængt i
Amager-kantinerne - fra venstre Sv. Loft, fru S. Esbensen, frk. E. Faurholt, A. Pedini, A. Echart og fru
Helen Jessen.

MALERIKØB TIL
KUNSTLOTTERIET
Kunstforeningens bestyrelse besøger jævn-
ligt københavnske kunstudstillinger for at
finde egnet kunst til foreningens lotteri, som
foregår hvert år i maj. I år besøgte man
bI. a. Charlottenborgs forårsudstilling, hvor
kunstmaleren Jørgen Larsen havde nogle
lærreder med. Disse malerier var så spæn-
dende, at det blev besluttet at arrangere en
vandreudstilling i kantinerne hos Philips.
Den har netop været afholdt, og af de op-
hængte malerier købte bestyrelsen to med
titlen "Fra min romerske dagbog 1973", som
kommer med i det næste lotteri.

VI ER ALLE I SAMME BÅD
(fortsat fra side 1)

det er med glæde, at det kan konstateres, at
man fra alle sider er dybt involveret i sam-
arbejdet, bI. a. om udformningen af vor dag-
lige arbejdsplads. Det har Klub 56 sin store

S. A. Windelin: Klub 56
har sin store andel i
udbygningen af samar-
bejdet.

andel i, og på direktionens vegne vil jeg på-
skønne denne indsats.
Fabrikschefen, underdirektør C. Hermann,
berørte i sin jubilæumstale de selvstyrende
grupper, som kræver en lang række ændrin-
ger i den daglige ledelse s- og omgangsform,
og som forudsætter forståelse og accept af
de nye ideer. Det kræver holdningsændring
hos den enkelte og tillid til, at formålet med
de nye systemer er at sætte mennesket i
centrum.
- Vi er godt på vej, og for at bringe det
endnu videre frem, kan vi alle gøre en ind-
sats, også her i Klub 56. En faglig klubs vir-
ke har jo ændret sig gennem tiderne. Det var
oprindelig en kamporganisation rettet mod
ledelsen, men nu lever den med i virksom-
hedens problemer ud fra erkendelsen af, at
"vi er alle i samme båd", og at vi alle er
lige interesserede i vor arbejdsplads' bestå-
en, sluttede C. Hermann.

DANSK-KURSUS FOR
GÆSTEARBEJ DERE
Ved rekrutteringen af medarbejdere til ka-
nalvælgerproduktionen har Philips i den se-
nere tid ansat gæstearbejdere. Det er et ret
beskedent antal, men de kommer fra mange
lande: Indien, Thailand, Israel, Libanon, Pa-
kistan, Rusland, Polen, Marokko, Philippiner-
ne, Jugoslavien, Tjekkoslovakiet, Tyskland
og Grækenland.

Mange af gæstearbejderne taler kun deres
eget sprog, og det giver nu og da kommuni-
kationsbesvær for såvel arbejdsledere som
arbejdskammerater. Derfor har Philips op-
fordret de cirka 30 ansatte til at deltage i et
dansk-kursus, som holdes en gang om ugen
i umiddelbar tilknytning til arbejdstiden. For-
håbentlig vil det hurtigt blive til gavn for
begge parter.

I sidste uge startedes tillige et engelsk-kur-
sus for de faglærte i teknisk afdeling i Phi-
lips Radio AIS. De har haft vanskeligheder
med at tyde de engelsk-sprogede instruktio-
ner, der følger med nyt maskineri, som skal
opstilles. Undervisningen, der foregår en
gang om ugen, gennemføres ved hjælp af et
sproglaboratorium med kassetter, og hver
elever udstyret med høretelefon. Værkfører
P. V. Jeppesen er instruktør.

Til hjælp for medarbejdere i produktionen,
der i deres arbejde har behov for større vi-
den om regning, er desuden startet et pro-
grammeret regnekursus, som ledes af fuld-
mægtig Ole Nielsen. Der meldte sig omgå-
ende en snes deltagere.

Et udsnit af gæstearbejderne i gang med dansk-
undervisningen i Philips Radio AIS.

NV PERSONALEBUTI K
Abne~ mandag den 5. november i Jenagade
i samme bygning, hvor også det nye Philips
Service-Center blev indviet 15. ktober
Fra trange forhold i den hidtidige personale-
butik, som er kendt af alle Philips-medarbej-
dere, flyttede Sigurd Schou og H. Smed man-
dag den 5. novernbar over på den anden side
af Jenagade-parkeringspladsen til et velind-
rettet og mange gange større lokale i G-byg-
ningen. Her er god plads og festlige farver,
og varerne er pænt udstillet, så man let kan
tage dem i øjesyn. Det gælder også hvide-
varer og belysningsarmaturer, som ikke kun-
ne udstilles i det gamle lokale.

Fra S-lager til Philips Service-Center
Tre uger forinden var det nye Philips Service
Center blevet etableret i samme bygning. Det
består af S-lageret, som indtil nu har ligget
i Repax-bygningen i Nyrnberggade/Lemberg-
gade, og af et helt nyt værksted. Dette værk-

Værkstedet i Philips Service-Center er placeret
ved siden af personalebutikken, så nu skal perso-
nalereparationer ikke længere transporteres frem
og tilbage til Herlev·værkstedet.

sted skal dels betjene radioforhandlerne og
dels Philips-medarbejderne. Det giver bI. a.
den fordel, at den ret lange leveringstid på
personalereparationer bliver skåret væsen -:c--

ligt ned.
Det nye Philips Service-Center er det otten-
de i rækken. De øvrige ligger i Esbjerg,
Haderslev, Århus, Ålborg, Odense, Ringsted
og Herlev.

I det nye Philips Service-Center i Jenagade er der
dobbelt så meget plads som i det tidligere S-lager
i Nyrnberggade.

NYUDLÆRTE RADIO- OG TV-TEKNIKERE: Jan
Bech (til venstre) og John Baumgarten har for
nylig sluttet deres uddannelse som radio- og TV-
teknikere i Repax førsalgs-afdeling i Glostrup.

[ ,



25 ÅRS JUBILÆUM

Wi Ily Kjeld.

P. Brand!. Lizzie Jensen.

Fredag den 30. november: Overingeniør Wil·
ly Kjeld, Philips Elektronik-Systemer AIS.
Reception ki. 10.30 i Philips-huset i Arhus.

Fredag den 14. december: Assistent fru Liz-
zie Jensen, Philips Radio AIS. Reception ki.
10.30 i mødelokale C i Jenagade.

Fredag den 21. december: Fuldmægtig P.
Brandt, Philips Radio A/S.

pA PENSION
I slutningen af september gik portner Peter
Hybschmann på pension efter cirka 23 års
ansættelse hos Philips. I størstedelen af
denne lange periode har han været med til
at vedligeholde ejendomme og terræn i Je-
nagade-området, og han var et meget aktivt
bedriftsværnsmedlem. Han sluttede sin Phi-
lips-tid i de tre sidste år som portner.
Peter Hybschmann var med s in store hjælp-
somhed og sit gode humør særdeles afholdt
blandt kolleger og venner, og vi ønsker ham
et langt og lykkeligt otium.

Bent Nyholm

TAK
Det er svært i få ord at give udtryk for min
taknemmelighed over al den opmærksomhed,
der blev vist mig i anledning af min 40 års
dag hos Philips, men må jeg på denne måde
takke alle for et godt samvirke i de mange
år og for de mange og overvældende gaver,
der dagligt vil være mig et synligt minde.

H. Nil$son

Helt overvældet takker jeg alle for gaver og
hyldest på min jubilæumsdag - en uforglem-
melig dag!

T_ Burkai

Det blev en helt overvældende dejlig jubi-
læumsdag bi. a. takket være mine mange
kollegers glade smil, lykønskninger og hånd-
tryk samt de dejlige gaver og blomster, som
jeg herved gerne vil bringe min hjerteligste
tak for - også til de mange afgåede kolle-
ger, som kom og glædede mig.

Aase Lund

AFDELINGSCHEF H. NILSSONS 40 ARS JUBI-
LÆUM: - Det er en mærkedag, men også en mær-
kelig dag, hvor man spørger sig selv, hvor 40 år
er blevet af. De er løbet bort, og det skyldes ikke
mindst, at jeg har befundet mig vel med gode kol-
leger og kammerater i et godt samarbejde, sagde
afdelingschef H. Nllssoa. da han takkede for hyl-
desten på sin 40 års jubi læumsdag den 8. novem-
ber. Forinden var han blevet gratuleret af Henning
Petersen, der bI. a. sagde, at jubilaren til trods for
fordybelse i historien fulgte levende med i udvik-
lingen i tiden og derfor skulle have et ur fra kol-
leger og medarbejdere. Det blevet smukt guld-
armbåndsur, som her af en glad jubilar vises frem
for (fra venstre) underdirektør C. Hermann, fru
Nilsson og underdirektør Hans H. Olsen. Fra med-
arbejderne i personalekontoret (billedet herover)
fik Nilsson en kikkert, og der var desuden kuffert
og el-ur fra Fællesklubben, lighter fra Hjælpekas-
sen, plaid fra PPR samt en lang række gaver fra
andre grupper og enkeltpersoner.

AFDELINGSCHEF T. BURKALS 25 ARS JUBI-
LÆUM: l halvanden time strømmede gæster til
med direktørerne S. A. Windelin, H. Bertelsen og

__ ----Egon Hansen ~id -sen,da afdelingschef -T. Burka!
torsdag den 1. november fejrede sit 25 års jubi-
læum i mødelokale C i Jenagade. Serviceinspek-
tør l. Møller Madsen overrakte kollegernes gave,
et smukt orientalsk tæppe, og han sagde bI. a.'
- Din venlighed og hjælpsomhed sælter mange af
dine kolleger stor pris på, og vi beundrer din tek-
nik, din taktik og din præcision, som er næsten
legandarisk. Ingen har vist endnu fundet ud af,
hvorledes du formår at holde dig a jour på det
vidts~ændende område, du behersker. På billedet
til venstre lykønskes Burkai af J. Skelbæk og E.
Frydendall (t.h.), og på det store billede ses han
sammen med sine medarbejdere og familien. Fra
personaleforeningen kom en bog om ægte tæpper,
og der var gaver og hilsener fra forretningsforbin-
delser og fra mange Philips-kolleger i Tyskland,
Italien. Holland og Sverige.

SEKRETÆR AASE LUNDS 25 ARS JUBILÆUM:
- De har udviklet Dem til en meget professionel
rejsebureauleder, selvom det jo egentlig ikke var
det, De blev antaget til, da De kom til Philips.
Det er kommet mange af os til gode, og vi vil
gerne sige Dem tak, fordi De er en god kollega og
for Deres søde og venlige måde at være på, sagde
underdirektør Arne Echart, da han overrakte en
dobbelt Geneve-guldhalskæde til frk. Lund på hen-
des jubilæumsdag den 2. november som en hilsen
fra mange Philips-kolleger. Blandt deltagerne i re-
ceptionen var (billedet herover) fra venstre direk-
tør H. Bertelsen. direktør Max Poulsen, fru d irek-
tør Bertelsen, jubilarens mand, prokurist V. Kræm-
mer Sørensen og jubilaren samt fru direktør Poul-
sen, direktør S. A. Windelin og direktør Egon Han-
sen. På billedet til venstre ses et udsnit af recep-
tionsgæsterne med frk. Lund i midten, mens de
ser en video-optagelse, hvor Erik Vestø på de
mange "kunders" vegne bragte en versificeret hyl-
dest. Blandt gaverne kan nævnes orchideer fra di-
rektør R. Nije, Eindhoven og vinhilsener fra "leve-
randørerne" SAS, KLM, Sabena og Rejsecentre!.
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FIND SEKS FEJL
. Kassettebåndoptager eller transistorradio til to vindere

På forsiden af dette nr. af "Philiskopet" kan De se billedet af den nye perso-
nalebutik, som netop er åbnet i Jenagade. Det er blevet en smuk forretning,
som Sigurd Schou allerede har hørt mange rosende ord om. Ovenover disse
linier ser De et næsten tilsvarende billede. Men også kun næsten, for der
mangler seks ting! Hvis De kan finde dem, har De chancen for at vinde en
kassettebåndoptager 2211 eller en transistorradio Party, 412.
Deres opgave er at skrive de manglende ting ind på medfølgende kupon, som

J
skal være "Philiskopet"s redaktion i hænde mandag den 3. december. Der
trækkes lod blandt de rigtige løsninger, og de to vindere vil straks få besked,
så de kan bestemme, hvad de vil have. Resultatet offentliggøres i næste nr. af
.Philtskopet".

~i@(~~~~_~,~

INTERESSE KONTOR
CENTRALEN o

OPHØRER TIL NYTAR

ANDESPIL OG JULEFESTER
Andespillene er i gang. Personaleforeningen
PPR lagde for den 9. november. Fredag den
23. følger personaleforeningen PAP og fre-
dag den 30. kommer turen til medlemmerne
af FKF, der tæller samtlige klubber i Jena-
gade, og Miniwatt slutter den 7. december.
I 'december bliver det Philips-børnenes tur.
Lørdag den 8. holder PPR sin juletræsfest.
Dagen efter følger Kvindernes Klub i Jena-
gade og lørdag den 15. er det PAP-børnene
og Miniwatt-børnene, der skal danse om
juletræet.

Ved personaleforeningen PPR's andespil i kantinen
i Jenagade vandt C. O. Hessellund en af de efter-
tragtede ænder, som her overrækkes af frk. Ena
Henriksen. Jesper Poulsen (t.v.) og Hans Bang fik
s idemandsgevins terne.

Som tidligere meddelt i .Phlllskopet" og
desuden i brev til medarbejdere ophører In-
teressekontor-Centralen sin virksomhed med
udgangen af december måned.
IKC henstiller til alle medarbejdere, der be-
nytter forvaltningsordningen, at de sørger
for, at kontoen balancerer. Til afløsning af
forvaltningsordningen henviser IKC til spare-
kasser og banker', som i nogen udstrækning
kan varetage forvaltningsopgaven, eller til
eventuel oprettelse af en postgirokonto. Des-
uden kan det oplyses, at en "Sparekasser
og Bankel's Betalingsservice" er under etab-
lering.
Den opsparingsordning i IKC, hvortil Philips
har bidraget med en ekstra opsparingspræ-
mie, ophæves også. En eventuel fortsættelse
hos Philips vil give ret bekostelige admini-
strationsudgifter, og da ordningen i de se-
nere år har haft en ret beskeden tilslutning,
har personaleforeningernes bestyrelse. taget
til efterretning, at opsparingsordningen bort-
falder.

FEM IDEER BELØNNET
(fortsat fra side 1)

75 kroner for et forslag om et hjælpeværk-
tøj, en lære, til at holde fast på ti V7-tunere
under påskruning og lodning af antennefilter.
Lis Olsen, Teknisk Afdeling, fik 300 kroner
for et forslag om et kaldeanlæg, så man kan
bede om at få lukket glemte døre. Det inspi-
rerede til, at det nu undersøges, om eleva-
toren selv kan fortælle, at man glemmer at
lukke døren.
Fem medarbejdere har fået 225 kroner til
deling for et forslag til forbedring af kaffe-
mat 10. Det er fem B-mennesker fra Teknisk
Afdeling: H. Hvidtfeldt, Aage Jensen, Vagn
K. Nyberg, Lis Olsen og E. Skaret, der gerne
vil gøre den mere "morgensikker" og som
spørger, om denne situation er kendt:
"Man rager ud om morgenen fast besluttet
på, at man i dag vil huske at sætte filter i
tragten, inden man kommer bønner på. Til-
freds føler man sig frem til badeværelset og
vågner op! Når man så .ti minutter senere
kommer tilbage til sin kaffe, opdager man, at
man har glemt at svinge maskinens arm ud.
Vandet er rendt ud over bord og videre ned
på gulvet. I stedet for en vidunderlig kop
Philips kaffe må man fatte spand og klud
og starte en mindre hovedrengøring."
Denne situation kunne undgås ved at bore
et ekstra hul i låget, så vandet blot løber
ned i beholderen igen. Dette forslag er nu
til videre behandling i produktafdelingen.

NYT FOR DAMERNE
Philips Elapparat AIS lancerer nu en række
nyheder, som især henvender sig til_det
kvindelige publikum. Blandt disse er en ny
kompakt håndhårtørrer med stor varmekapa-
citet, indstilling for kold og varm luft, sik-
kerhedsafbryder og separat fønmundstykke.
Vej!. forbrugerpris kr. 75,00.
En anden nyhed til pigernes egen pleje er en
ny ladyshaver, som på en gang er i stand
til at fjerne både lange og korte hår. Det er
opnået ved at forsyne vibr ationsskær et med
langhårstrimmere langs kanterne. Den leve-
res i et stort etui. Vej!. forbrugerpris kr.
129,00.
Til køkkenet er der også en nyhed. En hånd-
mixer med tre hastigheder afløser den hid-
tidige model, som har været på markedet i
otte år og er solgt i 125.000 eksemplarer
herhjemme. Den nye model er mere tidssva-
rende i design og farver. Vej!. forbrugerpris
kr. 148,00.
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