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Hundredevis af gratulanter ønskede at takke Sv. Loft for hans indsats som fællestillidsmand gennem 25 år.
Herover hilser formanden for Teknisk Landsforbunds Klub, Jørgen Steen Jensen, på jubilaren, mens Alfred
Sieben fra personaleforeningen på Centrallageret venter på at komme til.

EN ÆGTE SAMSPILS-MAND
Overvældende hyldest til Sv. Loft ved hans 25 års jubilæum som
fællestillidsmand i Philips Radio A/S

- En tillidsmand ved navn Sv. Loft
forbedrer statistikken groft,
i fem og tyve år har han
nu været fællestillidsmand,
konstaterede fabriksdirektør C. Hermann i en
versificeret tale til Sv. Loft, der den 14. ok-
tober blev fejret i anledning af sine 25 år som
fællestillidsmand. C. Hermann, der kom med
gaven fra Philips Radio A/S - et stereoanlæg
- sluttede sin gennemgang af Sv. Loft's ind-
sats således:

- Af fortids ragnarok nu gror
vel ikke paradis på jord
så dog et samarbejde, som
har givet genlyd videnom.
For ham blev det en mærkesag
at nå til dette frem en dag,
vi derfor alle hylde kan
Sv. Loft vor fællestillidsmand.

Blandt gratulanterne var også Preben Lau-

PHILIPS MEDARBEJDER HÅNDBOG
Med delle nr. af "Philiskopet" mod-
tager De nye løsblade til erstatning for
12, der er forældede, samt et nyt fane-
kort og et stikordsregister (s. 11a er-
statter s. 11a+ b). Sæt straks bladene
ind i Deres Medarbejder Håndbog, så
den er a jour! Hvis kuverten med bla-
dene er faldet ud af "Philiskopet", kan
De rekvirere et nyt sæt i Informations-
afdelingen.

drup, der mødte for .Phlltskcpetvs bladud-
valg og Idrætsforeningen. Han omtalte jubi-
larens store indsats i samarbejdet og karak-
teriserede Sv. Loft som en ægte "Samspils"-

(fortsættes side 2)

"PHILlSKOPET'S"
JULEKONKURRENCE

Transistorradio og ni gavekort
til personalebutikken som

gevinster

Se side 2-3

HÅNDBOLDHOLDET
FØRER I 1. DIVISION
Den første kamp i KFIU's håndboldturnering
1976/77 blev afviklet torsdag den 26. august.
Det første mål blev scoret af Philips og lagde
grunden til vor endelige sejr på ikke mindre
end 27-16.
Forinden var træningen startet op i begyndel-
sen af august med en endelig finpudsning i et
pokalstævne, som Gladsaxe Idrætsforening
havde inviteret til. Her bestod Philips-holdet
generalprøven og blev først slået i semi-
finalen af de endelige vindere (på straffe
efter tid).
Halvdelen af turneringen er nu færdigspillet,
og vi kan med glæde konstatere, at både vort
første hold og Old Boy's holdet ligger på en
1. plads.
Første-holdet er ubesejret og fører i 1. divi-
sion med 13 point og en positiv målscore på
46 mål, 27 mål pr. kamp er der blevet scoret.
Med en fighterånd uden lige har holdet for-
stået at skabe respekt om Philips' navn. Selv
to gode hold fra IF 32 (spillende i 3. divi-
sion i Danmarksturneringen) fra Glostrup har
vi slået i en træningskamp. Deres 2. hold
blev først slået 5-4, hvorefter 1. holdet blev
løbet over ende med cifrene 12-10.
Vore Old Boy's har kun tabt en enkelt kamp
- og denne kun med et enkelt mål.

(fortsættes side 4)

ARETS FØRSTE ANDESPIL: PPR var den første af personaleforeningerne, der lagde ud med andespil i år.
Fredag den 5. november mødtes 140 medlemmer og ægtefæller til middag i kantinen i Jenagade med
efterfølgende lolteri. Billedet herover viser den iver, hvormed man gik op i spillet. Alle, der havde vundet,
fik tillige udleveret en top-hal. At aftenen blev en stor succes, skyldtes foruden de festklædte deltagere
også den skånske musikgruppe "Hick", der i hvert tilfælde var en medvirkende årsag til, at dansegulvet
var tæt befolket til langt efter midnat.



Da samspilsf{guren var afsløret: Bag de østerlandsk
klædte fløjtespillere gemmer sig bladudvalgsmed-
lemmerne Vagn K. Nyberg, Swenn Poulsen og Helge
Svendsen. Yderst til højre Preben Laudrup, der
foretog afsløringen.

SAMSPILS-MAND ...
(fortsat fra side 1)

mand, der dog ikke var med i den eneste
forening, som omfatter både timelønnede og
funktionærer: Idrætsforeningen. Laudrup slut-
tede med at afsløre "modellen" til den sarn-
spils-figur, der for nylig er opstillet i kan-
tinen. Modellen var levende, og de tre per-
soner, Elga, Olga og Marie, bragte hver deres
hilsen og gave fra bladudvalget.
Gavebordet blevet sandt overflødighedshorn.
Fra arbejdskammeraterne kom en kuffert og
indtræk til bilen og fra Fællesklubben et Rya-
tæppe. Der var desuden gaver og hilsener
fra direktionen, bestyrelsens formand direk-
tør S. A. Windelin, Philips-klubber i Jenaga-
de, Tårnby, Glostrup og Herlev.
Værkstedsfunktionærernes Sektion, persona-
leforeningerne PAP, pep og PPR, Kunstfor-
eningen, Idrætsforeningen, Børnehaven, klub-
ber hos B & W. Brdr. Henze og Nordisk Die-
sel, HK's Isenkramafdeling, Taxichaufførernes
Fagforening, Snedkerforbundet, Kvindeligt
Arbejderforbund, Arbejdstilsynet, Gastrono-
misk Fagforbund, Sparekassen og Arbejder-
nes' Landsbank.

TAK
Jubilæet blev en helt enestående oplevelse
for mig, og alle forstår sikkert, at jeg var
ganske overvældet over det store fremmøde
ved receptionen den 14. oktober. Jeg er glad

I KKE-ItYGEtI SKILT
En ide efterlyses
Der er hidtil ;indkommet ti forslag til skilte,
der tilkendegiver, at rygning fra bedes. Indtil
1. december modtager jeg gerne yderligere
ideer, så flere kan altså endnu nå at være
med i slutspurten.
Der er som bekendt en flaske whisky til den,
hvis ide ejendomsforvaltningen vælger som
den bedste.
Udover de ti forslag har flere foreslået, at
vi anvender det kendte "Rygning Forbudt"
skilt: Den overstregede cigaret i den røde
cirkel. Vi vil være lidt kede af at bruge det,
fordi det forbeholdes steder, hvor der tek-
nisk set er fare ved rygning.
Læg hovedet i blød og lad os se et skilt, der
klart tilkendegiver, at rygning frabedes.

K. Skaarup

Sv. loft lykønskes af (fra venstre) direktør Thorkil
Meldal og direktør H. Bertelsen, der overrakte Ib
Braun-figuren "Frugtsommelig kvinde" med en spø-
gefuld bemærkning om hans iderigdom, og om at
han ikke havde for vane at gå ret længe svanger
med sine ideer.

for de mange gaver, men ikke mindst for de
håndtryk, jeg fik.
Gennem .Phtllskopet" ønsker jeg også at
sige tak til såvel ledelse som mine arbejds-
kammerater for samarbejdet gennem de man-
ge år. Det har været en spændende tid, og
jeg glæder mig til et fortsat godt samspil til
alle sider.

Sv. Loft

SERVICE-CENTER HERLEV UDVIDET: Philips Service-Center i Herlev er blevet en stor succes. For anden
gang i centrets fire-å rige levetid har det været nødvendigt at udvide. Denne gang blev der med 200 nye
kvadratmeter tale om en fordobling. Ombygningen var så omfattende, at det var nødvendigt at lukke nogle
få dage, men fredag den 5. november var alt klart, og i dagens løb tog mere end 500 kunder og Philips-
medarbejdere det smukke resultat i øjesyn. Inden kunderne dukkede op, var personalet samlet, fra venstre
T. Lunnet, Jørgen Jørgensen, Finn Sørensen, Kaj Hvidtfeldt, O Claudius, Klaus Tachau, P. Afzelius (leder af
landets ti service-centre) og Jytte Byrdal.

TRETTEN RIGTIGE
"Philiskopet" udskriver julekonk
med gavekort til personalebutikke

Har De læst "Philiskopet" i årets løb, får De
nu chancen for at vinde en transistorradio
"Handy", et gavekort på 100 kroner eller et
af otte gavekort på hver 25 kroner til per-
sonalebutikken.
De 16 tal på kuponen, som følger med "Phili-
skopet", svarer til de 16 punkter nedenfor,
som fortæller om begivenheder hos Philips i
1976. Tre af disse er opdigtede. Ud for de
tal på kuponen, som svarer til de falske op-
lysninger, må De ikke sætte kryds. Derimod
skal De sætte kryds ud for dem, der har fun-
det sted. De resterende tre felter skal stå
blanke. Men hvilke?
Kuponen må være .Phlliskopetvs redaktion i
hænde senest fredag den 3. december. Den
først udtrukne rigtige løsning belønnes med
radioen. Blandt alle øvrige løsninger trækkes
lod om gavekortene. Resultatet bekendtgøres
i næste nr. af "Philiskopet".

Tretten rigtige, men hvilke?
1: Jørgen Holm gik på pension og fik et

vædderlam i afskedsgave.
2: Alle Philips-deltagerne i "Amager Rundt"

gennemførte det 42 km lange cykleløb.
3: G. Henric EgnelI afløste S. A. Windelin

som administrerende direktør.

8 BELØNNINGER F
Idekassen har i de sidste måneder uddelt en
række belønninger. Volmer Svendsen og Tom
Hansen fra Ejendomsforvaltningen i Jenaga-
de deler 150 kroner som opmuntringspræmie
for et forslag urn to nye kartoteksskabe til
Sundhedscentret i stedet for det bestående.
Herved undgås transportskader - både på
skabet og på dem, der skal flytte det mellem
Jenagade og Industrigården.
Jørgen Schmidt fra Service i Herlev har fået
en opmuntringspræmie på 125 kroner for en
ny måde at reparere vaskemaskinen HN 3101
på, når træklejet er ødelagt af indtrængende
vand. Sammen med Sorggren, også fra Ser-
vice i Herlev, har Jørgen Schmidt desuden
fundet ud af, hvordan man kan fjerne hyle-
tonen i combikøleskabe. Det har de gjort ved
at indsætte et ekstra stykke trykrør, og for
den løsning har de fået en opmuntringspræ-
mie på 225 kroner til deling.
O. S. Schrøder fra Industri og Forskning har
fået 400 kroner i præmie for et forslag til
ændring af vaskemaskinemodel 404, så man
ikke af glemsomhed kan ødelægge sit tøj ved
at vaske det i for varmt vand.
K. A. Jørgensen fra Ejendomsforvaltningen
på Industrigården har fået en præmie på 200
kroner for et forslag vedrørende belysning i
ingeniørgangene under Industrigården.
Lilli Godtfredsen, monteringsafdelingen i
Tårnby, har fået 200 kroner for et forslag til
lettere indpakning af bæreskinne type SS 15.
Grace Eberhardt i samme afdeling har fået



DM PHILIPS 11976
urrence med transistorradio og
n som præmier

4: Philips leverede en ny huseentral til
KTAS.

5: Philips Data Systemer A/S flyttede fra
Amager til Frederiksberg.

6: N. Rodenburg afløste H. A. C. van Riems-
dijk som koncern-præsident.

7: POPE og DUX fejrede 75 års jubilæum i :;;
sommeren 1976.

8: Philips introducerede et solarium til
hjemmebrug.

9: Emner som "skal vi være du's" og "skal
vi ryge" diskuteredes i "Philiskopet".
Industrigården fik helt ny facade i løbet /
af året. / ,
Kvindernes Klub fejrede 40 års jubilæum
under temaet "Nu har vi ligeløn".
Philips Elapparat flyttede fra Jenagade
tillndustrigården.
Phi lips Radio bragte en serie radioer på
markedet under betegnelsen "den skrå
linie",

10:

11 :

12:

13:

14: "Samspils"-figuren, der blev afsløret 21.
september, er udført af bi Iledhuggeren
Ib Braun.

15: En Ford Torino blev præsenteret med en
Philips-udviklet motor.

16: Max Andreassen blev skakmester for
3. gang i træk.

RAIDEKASSERNE
450 kroner for et forslag til hurtigere sam-
ling af ophængsflange på vejbelysningsarma-
tur type HOS 351. Og Rich. Valdsgaard har
fået en opmuntringspræmie på 150 kroner for
et forslag til ændring af fastgørelse af op-
hæng på HOS armatur.

25 ÅRS JUBILÆUM I

Olga Zacho Ole Nielsen

Fredag den 26. november: Teknisk fuldmæg-
tig Ole Nielsen, Nordisk Glødelampe Industri.
AIS. Jubilaren er bortrejst på dagen.

Fredag den 3. december: Montrice Olga
Zacho, Philips Radio AIS. Jubilaren er bort-
rejst på dagen.

pA PENSION )\
HELGE KREBS: Afdelfill'ifschef;Jingeniør Helge
Krebs gik på invalidepension med udgangen
af september efter mere end 34 år hos
Philips. Vi glæder ~s over, at Helge Krebs er
i god bedring.

BØRGE CHRISTIANSEN: Chauffør Børge Chri-
stiansen, Philips Centrallager, går på pen-
sion med udgangen af november efter ca. 15
års ansættelse.

HAKON IVERSEN: Fuldmægtig Hakon Iver-
sen, Philips Elektronik-Systemer A/S, går på
pension med udgangen af november efter
mere end 42 års ansættelse.

Vi ønsker dem alle et langt og lykkeligt
otium.

TAK
Til de mange medarbejdere, der glædede mig
ved at møde frem på min afskedsdag, siger
jeg en hjertelig tak - også for samarbejdet
gennem de mange år. Tak for de dejlige ga-
ver og pæne afskedsord.

O. Gulev

NYE MERKONOMER
Hans Jacob Bang og Tonni Schmidt, begge
Philips Elapparat A/S, har afsluttet eksamen
som merkonomer med markedsføring som
speciale (den flerårige fagkombination).

OPFINDER-TALENTER
BLANDT PHILIPS-BØRN?
Findes der slet ikke opfinder-talenter blandt
Philips-ansattes børn? Det gør der sandsyn-
ligvis. Men i de otte konkurrencer for unge
mellem 12 og 21 år, som Philips hidtil har
udskrevet, har de ikke vovet sig frem.
Det har derimod hundredevis af andre unge
med interesse for naturvidenskab og teknik,
og adskillige af dem har placeret sig fint
også ved de europæiske finaler, hvor der er
pæne præmier at hente.
I den niende konkurrence, der nu er udskre-
vet, skal bidrag til den danske del af konkur-
rencen være indsendt inden 1. februar 1977.
Her er to præmier på hver 3.000 kroner, to
på hver 2.000 kroner og seks på hver 1.000
kroner. De to hovedpræmievindere deltager i
en europæisk finale i Paris til foråret, hvor
der uddeles studielegater på ca. 100.000
kroner.
Konkurrencen omtales i "Ide-Avisen", der
ligger til udlevering i hall'en på Industrigår-
den og i lønningskontoret i Jenagade. Den
kan også rekvireres i Philips Skole Service
på ASTA 2222, lokal 371.

FORSLAG
'TIL JULEGAVER
Fællesbrochure fra Philips Elapparat,
Philips Radio og Philips Service i godt
en million eksemplarer
Næsten tre millioner ugebladslæsere har
netop stiftet bekendtskab med Philips meget
brede program indenfor langvarige forbrugs-
goder.

PHILIPS pA EL 76-UDSTILLlNGEN: Mange Philips-
medarbejdere benyttede lejligheden til at se den
store udsti Iling, EL 76, i det nye Bella Center.
Philips viste flere spændende ting på standen, bl. a.
var der indrettet et rum, hvor væggen var forsynet
med tekstiler i mange farver. Når disse blev belyst
af forskellige lyskilder, kunne de besøgende se,
hvordan farverne skiftede fra lystype til lystype. Her
ses et glimt fra åbningen af udstillingen, hvor under-
direktør P. Bjørnholt viser direktør E. Ørnbo fra
ELFO rundt på Philips-standen.

PHILIPS ELEKTRONIK-SYSTEMERRULLER UD: To
udstillingsbusser har i de sidste uger været på
turne. En 18 meter lang bus fra Holland besøgte
flere af de større byer med ca. 100 forskellige måle-
instrumenter. Billedet herover er taget foran Tekno-
logisk Institut i Tåstrup, hvor O. Tønnes Pedersen
(t. v.) og Preben Hansen (nr. 3) står sammen med to
hollandske kolleger. På billedet herunder kigger vi
ind i den bus, Afdelingen for Audio-Visuelle Syste-
mer benyttede ved demonstrationen af det avance-
rede samtaleanlæg M 1DO, som her tages i øjesyn
af medarbejdere hos LK-NES.

Det sker i en fællesbrochure, som Philips EI-
apparat, Philips Radio og Philips Service ind-
lægger i Billed Bladet, Familie Journalen og
Søndags BT, der tilsammen har et oplag på
ca. 1,1 million - og som hver læses af to til
tre familiemedlemmer. Prisen for den meget
informative tryksag er godt en halv million
kroner.
Ideen til fællesbrochuren opstod, da Philips
Elapparat A/S sidste år udsendte en bro-
chure via ugebladene. Man fik så gode erfa-
ringer, at aktiviteten måske burde udvides til
en fællesbrochure for flere Philips-selskaber.
For at analysere disse muligheder, blev der i
januar nedsat et udvalg bestående af Vagn
Kjettrup Andersen, Torben Sejerø, Ulrik
Bartholdy, Bjarne Birch og Jørgen Bakke fra
de tre selskaber. De vurderede fordele og
ulemper ved fællesannoncering, tidspunkt for
en sådan aktivitet samt valg af medier.
Resultatet blev den brochure på 16 sider,
som nu også udsendes samtidig med .Phllt-
skopet" til samtlige medarbejdere. Der er et
væld af julegaveideer, lige fra en kassette-
skinne til et par kroner og op til et farve-TV.
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ROLLEI 16. Meget velholdt minikamera incl.
blitzholder sælges. T. Burkai, ASTA 6515,
lokal 474.

LIGHTER FORSVUNDET. Er der nogen, der
har set min sorte WIN elektronlighter, som
jeg glemte på en bakke i marketenderiet den
26. oktober kl. 13.05, og som jeg er ked af
at undvære. Den er ca. 3 X 3 cm, og bund-
klappen over gasventilen kan ikke lukkes.
Elsa Priergaard, ASTA 2222, lokal 360.

I

BRUGT TV. Brugt sort/hvid TV-apparat købes.
Ole Nielsen, Nordisk Glødelampe Industri.
Telefon (02) 802914 efter kl. 18.00.

BARNESENG: Teak, nat og dag, med madras,
sælges for kr. 200,-. Henvendelse m. v.
Irgens-Bergh, ASTA 2222, lokal 490.

VASKESØjlE LØSER PLADSPROBLEM: Nu slipper
husmødre og husfædre for at ha' badeværelset blo-
keret med vådt tøj efter en vask, Det problem klarer
Philips nye tørretumbler, der kan placeres direkte
ovenpå vaskemaskinen. Tumbleren, der her præ-
senteres af Warny Kofod fra Philips Elapparat, rum-
mer 4 kg tøj, er bare 60 cm på hver led og 85 cm
høj. Har man plads til en vaskemaskine, har man
altså også plads til tumbleren. Tilsammen udgør de
"en vaskesøjle" . Den vejledende forbrugerpris for
tumbler 160 er kr. 1.995,- og for vaskemaskine
F 500 L kr. 2.795,-.

HANDBOLDHOlDET ...
(fortsat fra side 1)

Disse gode resultater vidner naturligvis om
den perfekte træningstilstand, holdene befin-
der sig i, og vor træner Oscar Clausen her-
ser da også med alle hver lørdag i Sundby-
hallen fra kl. 12.00-13.00.
Tilgangen af nye medlemmer kan i år tælles
på en hånd, så skulle der være nogle, der har
lyst til lidt boldleg, er der endnu plads. Hen-
vend dig da til undertegnede på Asta 6111,
lokal 467.

Preben Lundberg

SPORTEN SPORTEN

Sv. Norup giver gode råd til Karen Larsen (t. v.), Kirsten Steens lev, Else Hansen og Betzy Riisbro.

BRIDGE-UNDERVISNING
I JENAGADE
Onsdag den 3. november havde bridgeafde-
lingen det første af to besøg af journalisten
og bridgeeksperten Sv. Norup. Det var en
aften, bridgespillerne havde set frem til, og
de blev bestemt heller ikke skuffede. Efter en
turnering med "pakkede" kort, tog Sv. Norup
fat, og forklarede hvordan man burde ha'
meldt og spillet. Under gennemgangen anvi-
ste Sv. Norup, hvordan man med forskellige
meldesystemer kunne opnå en bedre behand-
ling af kortene.
Bridgeundervisningen i Jenagade varede et
par timer, og alle fandt aftenen særdeles ud-
bytterig. Man fik noget med hjem.

Kurt Olsen

FODBOLDSUCCES I AR HUS
Vore århusianske fodboldkæmper klarede sig
fint gennem sæsonen. 25 points ud af 32
mulige i "Arhus Firma Sports turnering" må
siges at være et godt resultat. Slutfacit blev
da også en 2. plads i C-rækken. Desuden
nåede holdet frem til kvartfinalen i pokaltur-
neringen.
Lars Løvschall, manager og spillende træner,
siger om det fine resultat: - Der er fire år-
sager til, at vi har klaret os så flot:
1: En glimrende hold indsats, 2: Vi lavede kun
ti straffespark, 3: Ingen udvisninger og kun
ganske få advarsler, samt 4: En overdådig
udnyttelsesgrad på 90-95 % af de tilkæm-
pede målchaneer.
På hele holdets vegne vil jeg benytte lejlig-
heden til at takke Arne Møller fra Medico -
der altid møder op og overværer vore kampe
- for hans trofaste tilstedeværelse.

Torben Bak Sørensen

WANTED
Damer og herrer efterlyses. til næste
års nordiske Philips mesterskaber
Volley-ball, svømning, pistolskydning og ten-
nis er de sportsgrene, der skal dystes i ved
de nordiske mesterskaber i 1977. De afholdes
i Oslo i dagene 3.-5. juni med deltagere fra
Sverige, Finland, Norge og Danmark.

Da alle discipliner - bortset fra tennis - er
nye i de nordiske idrætsforeninger, efterlyses
allerede nu friske damer og herrer, som har
mod på og lyst til at træne i de nævnte
sportsgrene. Træningen SKAL startes nu,
hvis vi skal ha' en chance i Oslo.
Der trænes i volley-ball - både for damer og
herrer - i Vanløse fredag aften. Pistoltræ-
ningen er ligeledes henlagt til fredag aften klo
17.00-19.00 i Gothersgade (oplysninger kan
fås hos John Langhoff, ASTA 6515,Iokal 366).
Svømmetræningen derimod er ikke lagt i fa-
ste rammer, så det er op til den enkelte,
hvor og hvornår man vil træne, men det vil
nok være en ide at slå sig sammen om en
fælles træningsaften. Desuden er tennis-da-
mer også meget velkomne til at intensivere
træningen!
Deltagerne til de nordiske Philips mesterska-
ber vil blive udtaget ved en kvalifikationstur-
nering i foråret. Det er bare om at komme i
gang, der er ikke så længe til ...
Yderligere oplysninger ang. træning m. v. kan
fås hos P. Laudrup, ASTA 2222, lokal 355.

Også volley-ball i Arhus
Også i Arhus sætter man alle sejl til for at
komme i betragtning, når der skal udtages
hold til at repræsentere Danmark i volley-
ball under kampene i Oslo. Siden september
er der blevet trænet intensivt en aften om
ugen. I træningen deltager fire damer og syv
herrer, som i et midtjysk stævne nåede et
så fint resultat som en 3. plads.

PHILISKOPET
UDGIVET AF

PHILIPS INDUSTRI OG HANDELS Als
Prags Boulevard 80,2300 København S

He diqeret af:
Niels Jørgensen (ansvarh.)

og Henning Bjerno
Lay-out:

Steen Poulsen
Bladudvalg :

Jørgen Eskildsen, John Jensen, Anne Margr.
Jeppesen, P. Laudrup, Sv. Loft,

V. K. Nyberg, Vilhelm Nygaard, Swenn Poulsen
og Helge Svendsen.

Næste nummer udkommer
torsdag den 30. december.

Stof må være redaktionen i hænde senes!
mandag den 6. december.

PHILIPS TRYK


