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Storslået Jubilæumsfest hos PPR

Knap 320 Phfhps emeda.rbejdere med ledsagere var samlet lørdag 23. oktober i den
festligt pyntede kantine i J enagade for at fejre der es personaleforening, PPR 's 40
års jubilæum. SE REPORTAGENFRA FESTEN PA MIDTERSIDERNE.

26 Philips-medarbejdere har i efteråret gennemført kursus for bedriftssamaritter.
Otte eftermiddage af hver to timer har instruktør Solveij Olufsen fra Fællesrådet for
uddannelse af Bedrifts-samaritter indviet deltagerne i reglerne ved førstehjælp, og
ved kursets afslutning var der lejlighed til at afprøve de nyopnåede færdigheder på
hinanden. Inge Martinsen fra Jenagadefabrikken lægger her arme til, mens kollega-
en Mina Møller (Tv. ) og Stig Bangsbye skal vise Solveij Olufsen, at de er i stand til
at lægge korrekt forbinding.

Informationsmøder
om BO'ernes
banksystemer
80'ernes banksystemer blev i den
forløbne uge præsenteret for en
lang række danske pengeinstitut-
ter.

Philips informationssystemer
havde inviteret til demonstration
i foredragssalen på Industrigården,
hvor virksomhedens samlede pro-
duktprogram til banker og spare-
kasser blev præsenteret. Herunder
computere, skærme, pengeauto-
mater , printere og selvbetjenings _.
automater - kort sagt al den tek-
noligi, der allerede er godt på vej
ind i bankverdenen og vil komme
der i stadig større udstrækning i
de nærmeste år.

Gæsterne fik ved rækken af in-
formationsmøder at se, at Philips
allerede er langt inde i 80'erne når
det gælder teknologi ogikke mindst
når det gælder ergonomi, som der
lægges stor vægt på i Philips -prc -
dukter. Deltagerne kom fra Han-
dels banken, Sparekassernes Data-
center, Bankernes EDB-centr al ,
Privatbanken, Den Danske Bank,
Provinsbanken, Andelsbanken,
Jyske Bank, Sparekassen SDS,
DSB og P & T.

Programmet for informations-
møderne var følgende: En præ-
sentation af Philips nationalt som
internationalt, præsentation af
"Phiba 90", gennemgang af PTS
6000 maskinel og programmel,
præsentation af Philips penge-
automater og endelig den fysiske
demonstration af terminalsyste-
met PTS 6000

Læs videre side 3

Den danske bank- og sparekasseverden
blev ved informationsmøderne præsen-
teret for "Philips selvbetjeningsbank" ,
der gør kunderne uafhængige af åb-
ningstiderne.

Julekonkurrencen
se side 7
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Susanne, (fra venstre) Anita og Pia har både efternavnet Harridahl og arbejdsgiveren
Philips tilfælles.

Henvender man sig hos Philips og
spørger efter frøken Harndahl ly-
der svaret: Hvem af dem, for vi
har tre!

Søstrene Susanne, Anita og Pia
på henholdsvis 21, 19 og 17 år er
nemlig alle tre ansat i selskabet,
dog i hver sin afdeling.
- Det startede faktisk med, at jeg
i begyndelsen af 1980 søgte et job
på Philips Centrallager, fortæller
Susanne, men jeg fik det ikke. De.
der havde behandlet ansøgningen,
lovede dog at gemme den,hvis der
senere skulle vise sig et job, for
selvom jeg havde arbejde, var
jeg meget interesseret i at skifte.

- Så korn jeg i lære hos Philips,
fortsætter Anita, og under rota-
tionen i læretiden kom jeg til PCL,
og der blev jeg en dag spurgt, om
jeg ikke havde en søster, som for
nogen tid siden havde søgt om et
job. Vi har jo nok den fordel, at
vores efternavn ikke så hurtigt
bliver glemt, fordi det er så' ual-
mindeligt. Det viste sig så, at de
nu manglede en på PCL i encoder-
afdelingen, og sådan kom Susanne
så herud.

Anita er nu færdiguddannet kon-
torassistent' og .er blevet hos
Philips, hvor hun idag har job i
administrationen for Telekom-

50 års jubilæet for Philips i Danmark bliver markeret ved en
række arrangementer i løbet af 1983. Det hele starter på å-
rets første arbejdsdag med en fest for samtlige medarbejdere.
Sæt derfor allerede nu kryds i kalenderen for mandag den
3. januar.

Philips5eår i Danmark
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munikation. Yngste medlem af
Harndahl-trekløveret er Pia, der
korn i lære august i år .
- Det er klart, at det har smittet
af på mig, at mine to søstre ar-
bejdede hos Philips, og begge er
glade for det, fortæller Pia, der
er i lære hos Lampe. Men jeg tror
også, at det er en fordel, at vi
ikke er samme sted, for så vil
man let sammenligne os, mener
Pia.

-Da jeg søgte om læreplads en,
blev jeg tilbudt enten at komme i
lære på samme måde som Anita,
der har været på rotation i selska-
bet eller komme i lære hos Lampe,
hvor man holder sig til Lampes
områder.

-Det blev jeg også tilbudt i sin
tid, indskyder Anita, men når man
bliver lærling hos Lampe, skal
man på et eller andet tidspunkt i
læretiden et halvt år til Odense,
og det havde jeg ikke lyst til.

-Men det har jeg, smiler Pia.
Lampe har et kollegieværelse der-
ovre, og så får man foruden til-
læg til lønnen en gratis rejse hjem
om måneden, så jeg synes, at det
er meget spændende. Vi har også
familie derovre, så jeg bliver da
ikke helt alene.

Tæt familiesammenhold
Anita og Pia bor stadig hjemme.
Storesøster Susanne er gift, men
har taget sit pigenavn Harndahl
med sig, og givet det videre til sin
mand.
- Sidste år holdt hele familien
sommerferie sammen, fortæller
Susanne. Jeg havde min mand med,
og Anita sin forlovede, og sammen
med Pia og vores forældre var vi
i Tunesien.

-Men, smiler trekløveret, det er
nu nok lige lovlig mange at være
afsted. Det er lidt besværligt, når
syv skal blive enige om dagspro-
grammet en uge i træk.

I fritiden går Pia og Susanne til
porcelænsmaling sammen, ligesom
de også sammen spiller kegler.

Anita har også tidligere været
med til at male porcelæn, men er
nu startet på syning i stedet for.

Ligheder og forskelle
-Om vi ligner hinanden? Det ved
jeg snart ikke, smiler Susanne.
Vi er ret forskellige af sind, og
har nok som andre søskende de
samme problemer med at enes.

-Men hvis vi skal pege på noget,
hvor vi er ens, så tror jeg, at vi
alle tre er kendt for at sige vores
mening om tingene.

Og det kan Anita og Pia godt til-
slutte sig.



Stort produktprogram
til »påvej«-mennesker
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Philips selvbetjeningsterminal var et af de spændende produkter på rækken af infor-
mationsmøder. Når kortet er indsat, leder terminalen kunden igennem ekspeditio-
nen ved hjælp af meget enkle og venlige kommandoer.

Philips Informationssystemers
udstyr til 80'erne er udviklet til
at spare tid og at gøre ting lettere
for mennesker "på vej" - altså
mennesker, der booker flybillet-
ter og foretager togreservationer ,
mennesker, der køber benzin, og
mennesker, der hæver kontanter
fra deres bankkonto efter lukketid.

MIe aktiviteterne baseres på eet
og samme terminalsystem - PTS
6000 - som de store banker, spa-
rekasser, DSB og P & T fra 5. til
15. november har fået lejlighed
til at stifte nærmere bekendtskab
med på en række informations-
møder i foredragssalen på Prags
Boulevard.

PTS 6000 systemet er udviklet
som et, bankterminalsystem, men
på grund af sin modulære opbyg-
ning er det så fleksibelt, at det
kan bruges til en lang række andre
formål som nævnt ovenfor.

På de netop afholdte informa-
tionsmøder gennemgik Torben
Gadfelt og Ole N. Christensen,
Informationssystemer , den tek-
niske side af PTS 6000 idet Tor-
ben Gadfelt tog sig af maskinellet
og Ole Christensen af program-
mellet, mens Mogens Olsen
ved en række eksempler gav smags -
prøverpå, hvilke funktioner ud-
styret kan udføre. Philiskopet har
plukket følgende :

Bank-verdenen
Først og fremmest drejede infor-
mationsmøderne sig om banker,
hvor der vil ske store ændringer
i de kommende år.

Den ny teknologi, som vil blive
indført i bankverdenen de næste
ti år vil betyde, at der vil ske en
omlægning af bankens traditionel-
le arbejdsområder, og i mange
tilfælde vil det betyde, at servi-
cen overfor bankernes kunder kan
udvides.

Effektivitetsbestræbelserne i
bankverdenen koncentrerer sig for
øjeblikket om to h,ovedlinier: Kon-
torautomatisering og indføring af
s elvbetjeningsterminaler .

Selvbetjenings-bank
Et af de meget spændende produk-
ter, der blev præsenteret på in-
formationsmøderne var Philips
selvbetjeningsterminal, hvor
bank- eller sparekassekunden selv
kan klare ekspeditionen. Ved hjælp
af et personligt kort og et person-
ligt kundenummer kan man hæve
kontanter eller indsætte penge på
kontoen. Det vil også være muligt
at overføre penge fra een konto
til en anden, og at bestille f. eks.
kontoudtog eller andet fra banken
eller sparekassen.

Selvbetjeningsterminalen leder
kunden gennem ekspeditionen gen-
nem en række meget enkle kom-
mandoer , og den har et meget
højt sikkerhedsniveau. For ek-
sempel "æder" den kundekortet,
hvis kunden glemmer at tage det
med sig, eller hvis kunden tre
gange har tastet et forkert hem-
meligt nummer ind. Det sidste

forhindrer, at en eventuel tyv ved
at prøve sig frem kan være så hel-
dig at ramme kundenummeret og
dermed få adgang til kontoen.

Selvbetjeningsterminalen - der
for øvrigt "taler"meget høfligt til
kunderne - kan placeres enten i
selve banken og dermed nedsæt-
te ekspeditionstiden i åbnings-
tiden, eller den kan placeres på
bankens facade og dermed gøre
kunderne uafhængige af lukketider.
Teknisk set er det ievr igt muligt
at placere den hvor som helst, og
i USAhar flere banker således
placeret selvbetjeningsterminaler
på centrale steder, som banegår-
de, lufthavne etc.

Benzin på kredit - døgnet rundt
Shell i Sverige har installeret et

netværk af Philips små kompakte
kasseterminaler på servicestatio-
nerne, og det betyder, at kunderne
kan købe benzin på kredit døgnet
rundt.

Systemet er baseret på en magnet-
kortlæser , der er indbygget i kas-
seterminalen, der står i kiosken.
Desuden er der også på forpladsen
.ved pumpen en' kortlæser. Kunder-
ne kan således selv gennemføre
ekspeditionerne døgnet rundt, og
der udskrives nota ved hvert køb
uanset om det er udstyret inden.
dørs eller udendørs, der benyttes.
Samtlige data opsamles i den lille
terminalcomputer med diskette og
de sendes videre til Shell edb-cen-
ter for videre behandling, bland
andet månedsregning til kunden.

Fra centret udsendes også lø-
bende information om spærret kon-
ti, tabte og stjålne kort til beskyt-
telse for både kunderne og for sel-
skabet. I dagtimerne, hvor statio-
nerne er bemandet, udnyttes kas-
seterminalen og terminalcompute-
ren yderligere til automatisk pris-
sætning og opsummering m. v. til
et egentligt potnr-ot-sales system,
for alle ø.vrige varer og ydelser,
som stationen kan levere til kun-
derne.

Mogens Olsen (Tv. ), Torben Gadfelt og Ole N. Christensen har haft travlt med en
række informationsmøder for banker og sparekasser. Et stort produktprogram der
viser, at Philips er langt inde i 80'erne blev præsenteret for de mange gæster.
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PPR 40 år:

Jubilæumsfest, defvil blive husket

Direktør Jan Hoekman overrækker på
ledelsens vegne en dirigentklokke til
den jubilerende forenings formand
Poul Erik Bech.

Godt tre hundrede festklædte og
feststemte PPR-medlemmer med
ægtefæller havde reserveret af-
tenen lørdag den 23. oktober til
PPR's fyrre års jubilæumsfest.

Kantinen i J enagde dannede den
ydre ramme om arrangementet, og
udsmykningen viste, at festkomi-
teen havde brugt såvel fantasi som
kræfter på at pynte festligt op.

Også hos Randi Andersen og
hendes damer i køkkenregionerne
var der fart over feltet. Den lækre
festmiddag blev nemlig lavet i
kantinen s køkken, og der faldt
mange rosende ord om den veltil-
lavede og festligt anrettede mad.

Ægte 1942 stil
PPR så dagens lys i 1942 under
den tyske besættelse. For at være
lidt nostalgiske havde festkomiteen
derfor fremstillet rationerings-
mærker til de våde varer, der i
øvrigt blev solgt til 1942 barpri-
ser . En øl kostede 1,48 kroner,
og en drink inklusive sodavand
hele to kroner, ak ja, det var
tider.

Under middagen og til det efter-
følgende bal spillede kapelmester
Mogens Sørensen og hans orkester
op. Også i musikvalget var de fyr-
re år den røde tråd, og danselys-
ten viste tydeligt, at der var toner
for enhver smag.

Campagne-velkomst
Til tonerne af Champagnegaloppen
blev deltagerne bænket og budt
velkommen med et glas champagne.
PPR's formand Poul Erik Bech
takkede de mange, der var mødt op
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for at fejre 40-års jubilæet. Der-
efter gav han ordet til aftenens
toast master Preben Lundberg, der
ledede slaget under den næsten
fem timer lange middag.

Direktør Jan Hoekman var afte-
nens første taler.
- Da vi fik indbydelsen så jeg, at
vi i aften skulle benytte ratione-
ringskort. Ideen med det er må-
ske inspireret af PPR' s stifteises -
år i de mørke dage i 1942. J eg har
også hørt, at barpriserne i aften
er fra 1942. I sammenltgntng med
priserne idag kan vi nok tale om et
lyspunkt, og det var en udmærket
ide af festkomiteen at minde os om,
hvor billigt det var dengang. Pro-
blemet er naturligvis, at en sådan
venlig gestus tømmer foreningens
pengeskab, så på Philips vegne
glæder det mig at kunne donere
10.000 kroner til hjælp.

I sin tale nævnte direktør Hoek-
man også markeringen af PPR's
25 års jubilæum ;
-Dengang var det direktør Winde-
lin, der stod i mit sted. Ved fes-
ten knyttede han nogle kommen-
tarer til selskabets situation på
baggrund af de strukturelle, orga-
nisatoriske og geografiske ændrin-
ger. Den økonomiske krise, vi op-
lever nu, er betydelig større end
dengang. Og som alle ved, har vi
også i den nuværende situation
været igennem ændringer - og er
det fortsat.

Disse ændringer har kun kunnet
gennemføres takket være medar-
bejdernes indsats. Når vi fortsat

Dario Campeotto, iført Hopla dress og
Hopla humør, underholdt med kendte
toner fra før og nu.

i fællesskab søger at finde løsnin-
ger på vore problemer, tør jeg
også - som direktør Windelin for
15 år siden - sige, at jeg er til-
lidsfuld med hensyn til fremtiden
for Philips i Danmark.

Mod fælles personaleforening?
Direktør Hoekman fortsatte;
- De geografiske ændringer, jeg
nævnte før, har gennem tiderne
på forskellig måde påvirket per-
sonaleforeningerne. De er ikke
mere bundet så stærkt til de en-
kelte adresser. Det har fået mig
til at tænke på, om det ikke var en
ide for Dem at overveje, om ikke
vort nuværende mønster burde til
diskussion. Måske ligger der en

Alfredo Pedini, kendt ansigt fra en anden af selskabets personaleforeninger , var
sammen med sin kone betroet at passe baren. Rationeringskortene blev flittigt an-
vendt til køb af drinks til 1942-priser.



løsning i en stor personalefor-
ening.

Med tanken på det og for at mar-
kere og give udtryk for ledelsens
forventning om en lang fremtid
for en personaleforening i aktivitet
vil jeg gerne overrække denne
dirigentklokke til PPR's formand.

Til slut førte direktør Hoekman
an i et leve for et fortsat godt
samarbejde hos Philips, som en
fest som denne var et udtryk for,

PPR's formand kvitterede med
en tale ogtakkede for gaverne. Han
nævnte den stigende interesse for
at finde sammen i foreningslivet,
som dels var en årsag til forenin-
gens fødsel i besættelsesårene,
dels ligger bag den fornyede inte-
resse for at samles, som vor nu-
værende usikre tid har skabt.

Under middagen var der desuden
fællessang, hvor Poul Erik Bech
dels havde forfattet en PPR-hymne,
dels en historisk vise om den gam-
le forening.
I dagens festlige anledning havde
man arrangeret tre kendte danske

Reception på selve
stiftelsesdagen
Foruden den store jubilæumsfest
holdt PPR en reception på selve
foreningens stiftelsesdag 19. ok-
tober.

Som nævnt er det geografiske
tilhørsforhold foreningerne imel-
lem ikke så markant som tidligere,
hvor placer inge rne af de forskel-
lige afdelinger bestemte, hvilken
personaleforenings faner, den en-
kelte medarbejder hørte under.

Derfor syntes foreningens nu-
værende bestyrelse, at 40-års
dagen var en udmærket lejlighed
til, at også "gamle" medlemmer
kunne samles over et lille glas og
mindes PPR tiden.

Receptionen gav også anledning
til at selskabets andre personale-
foreninger og repræsentanter fra
klubberne kunne møde op og gra-
tulere med den runde dag.

Blandt gratulanterne var direktør H.
Bertelsen og direktør T. Meldal, der
her har stillet op til "familieprotræt-
tering" sammen med PPR's nuværen-
de bestyrelse.

Fra personaleforeningen PAP gratule-
rede bestyrelsesmedlemmerne Hanne
Scheel og Swenn Poulsen, der med-
bragte lidt godt på flaske.

Gerda Frederiksen gratulerede på Fæl-
lesklubbens vegne med en blomst, og
mindedes, hvordan Kvindernes Klub for
seks år siden fejrede de 40 år.

Så der blev jubel, da orkestret
tilbød at fortsætte en time mere
end oprindelig planlagt.

Først ved 4-tiden søndag morgen
sagde de sidste gæster farvel og
tak for en på alle måder storslået
og vellykket jubilæumsfest.

kunstnere til at underholde. Og
dansen gik til sang og tone'r fra
Katy Bedtger , Dar-io Campeotto
og Svend Lundvig .

Musikken var næsten ikke til at
standse, da klokken faldt i slag og
natmaden efter planen skulle have
dannet afslutning på festen.

Dansen gik til ud på de små timer til Mogens Sørensens orkester, der dannede bag-
grund for Katy Bedtgers sang og Svend Lundvigs trompet.

5



A.P.-bussen på turne )'

A.P. 's radiobus med Børge Læssee Pedersen bag rattet har besegt 14 byer på sin to
uger lange demonstrationsturne.

Aalborg vandt streamerkonkurrencen
1. november trak selskabets advo-
kat Kirsten Henriksen lod blandt
de godt 600 indsendere i Philips
Elapparat's streamerkonkurrence.

-Der var en fin geografisk spred-
ning blandt vinderne, fortæller
Elapparat's reklamechef John Res-
ting, der står bag initiativet,-og
det er rart at.se, at kampagnen
for den ny Philips vaskemaskinese-
rie har kørt landet rundt.

Førstepræmien, en Philishave
Rechargeable, gik til Torben Lyn-

nerup på Philips Service Center i
Aalborg.

Andenpræmien gik til Bitten Niel-
sen, Data- og Informationssyste-
mer, København, som fik en Com-
bi blender.

Trediepræmien, en hårtørrer
Camp 1200 blev vundet af Niels
Rasmussen, Philips Service Cen-
ter i Odense.

Derudover vandt 22 andre heldige
medarbejdere hver en flaske god
rødvin.

Salgskonsulent Børge Læs søe
Pedersen fra A. P. Radiotelefon
A/s er blevet godt kendt med de
sydsjællandske og bornholmske
landeveje. Fra· mandag 18. okto-
ber til fredag 29. oktober sad han
bag rattet i A.P. 's radiobus, der
på to uger besøgte i alt 14 byer.

Annoncer og artikler i lokale
blade havde i forvejen bekendt-
gjort Læssøe Pedersens ankomst,
og mange hundrede interesserede
mødte op ved bussens "stoppeste-
der" for at se .oghøre nyt om
A.P. 's mobiltelefoner.

Interessen for A. P. 's nye nor-
diske mobiltelefon var naturligvis
stor, og der faldt mange lovord
om design, den lette betjening og
ikke mindst den gode lydkvalitet.

Mange lokale ephvervsdrivende
fik gode råd om løsningen på fir-
maernes kommunikationsbehov ,
og Læsses Pedersen kunne til det-
te formål vise den nye A. P. kom-
pakt , der er velegnet til entre-
prenørvirksomheder og andre, der
har brug for at holde kontakt mel-
lem kontoret derhjemme og mand-
skabet på maskiner og køretøjer.

Torben Lynnerup fra Aalborg med sin
bil med bagrudestreamer, der skaffede
ham førstepræmien i konkurrencen, en
Philishave Rechargeable.

Københavnske taxafolk på Jyllandsvisit
Repræsentanter fra ti københavnske
taxa-selskaber, der tilsammen rå-
der over cirka 1000 vogne, havde
for en dag forladt rattet og var ta-
get med bussen til Jylland, hvor de
aflagde kollegerne hos Århus Taxa
et besø~for at bese det AP-TAX
anlæg, Arhus Taxa har installeret
på prøve.

AP-TAX systemet, udviklet af
A. P. Radiotelefon 's systemafde-
ling, anvendes til positionsbestem-
melse og trafikdirigering, og har
tidligere været grundigt omtalt i
Philiskopet. (Nr. 1, 1982).

På vej til Århus gjorde taxafolke.-
ne ophold i Ebletoft, hvor A. P.
Radiotelefon havde arrangeret fo-
redrag om AP-TAX systemet, led-
saget af et dias -show ,

6

De 17 århusianske taxa-folk, der har kert med AP-TAX anlæg i efteråret, viste an-
lægget frem for de interesserede københavnske kolleger. Også taxa selskaber i det
øvrige Norden har vist stor interesse.



Julekonkurrence:

Tip julen ind
Julen nærmer sig med raske skridt
og Philiskopet's læsere skal tradi-
tionen tro have en chance for at
supplere pakkerne under træet med
gevinster fra personalebutikken.

Søg'svarene i hjernekisten eller
gå på jagt i 1982-numrene af Phi-
liskopet.

Udfyld vedlagte tipskupon med 13
rigtige tegn og send løsningen, så
redaktionen har den i hænde
senest
mandag den 13. december

Alle rigtige løsninger deltager i
lodtrækningen omr-

1. præmie:
Philips D71l0 kassetteradio

2. -4. præmie:
Philips Mini 1000 hårtørrer

og 10 præmier på hver en julekuf-
fert, der indeholder tre 90-minut-
ters Philips kassettebånd.

Navnene på de heldige bekendt-
gøres i næste nummer af Philisko-
pet , og vinderne får selvfølgelig
besked i god tid inden jul.

Dødsfald
Overingeniør Verner H. Merck,
der gik på pension i april 1967 ef-
ter 33 års ansættelse, døde den
25. oktober, 79 år gammel.

25 års jubilæum ).

John Wærum Svend Jensen

7-tallet

Fredag den 26. november:
Prøvemester John Wærum, Philips
Elektronik Industri A/S.
Reception i mødelokale C kl. 10. 30.

Tirsdag den 14. december:
Produktionsleder Svend Jensen,
Nordisk Glødelampe Industri A/S.
Reception på NGI kl. 10. 00.

På pension
1. november: Underdirektør Hans
H. Olsen, Philips Elektronik Indu-
stri A/S, efter 37 års ansættelse.

1. december: Varmemester Erik
V. Jensen, Miniwatt, efter 34 års
ansættelse.

Afdelingschef Bent Holm, Philips
Elektronik Industri A/S, efter 41
års ansættelse.

Ekspedient Erik Sørensen, PCL,
efter 10 års ansættelse.

Tekn. fuldmægtig Ove Olsen, Phi-
lips Telekommunikation A/S, efter
31 års ansættelse.

Ingeniør Villy Christensen, Philips
Telekommunikation A/S, efter 31
års ansættelse.

Lejlighed til salg:
l-værelses lejlighed i Rødovre,
tæt ved Rødovre Centret, til salg.
Lejligheden, der er beliggende i
nyereejendom tæt ved grønne om-
råder er særdeles velholdt.
Henvendelse til:
Susanne Laursen,
Philips Service A/S, lokal 3445.

*JUbilæumsindbydelse
Vi tilbyder jer at leje moderne
sommerhus på Sjællands Odde - til
jubilæumspris.

Er udlejningen aftalt inden Philips
jubilæumsdag, ydes 20% jubilæums-
rabat på prisen.

Udlejningsaftale indgået efter den-
ne dag er til speciel jubilæumspris .

Huset er med fem sovepladser og
alle bekvemmeligheder på stor u-
genert naturgrund ved Nyrup.

Ring og få en aftale på lokal 2452
eller aften (02) 33 39 76.
Jan Bak-Kristensen.

Kort nyt
"Medico-Systemer" har indgået en
aftale med Vejle Sygehus om leve-
ring af en lineær accelerator til
en værdi af godt 5 millioner kroner.

Udstyret, der anvendes til kræft-
bekæmpelse, skal benyttes på et
nyt kræftbehandlingscenter , der
vil blive taget i brug i løbet af 1983.

A.P. Radiotelefon
på Håndværk • 82
Udstillingen HÅNDVÆRK82, der
fandt sted fra 6. til 14. november
i Bella Centret, blev som ventet et
tilløbsstykke, hvor godt 100.000
mennesker kom og så de mange
stande. Også A. P. Radiotelefon's
stand var godt besøgt. På standen
var der bl , a. opstillet den bil,
som journalist Finn Knudstrup af-
prøvede med en A. P. NMT instal-
leret og som gav så positiv omtale
i Berlingske Tidende.

Blandt de mange, der besøgte
standen var formanden for Dansk
Arbejdsgi verforening J ens Thor-
sen, som her får demonstreret
NMT'en af salgskonsulent Jørgen
Nielsen og reklamechef Bernhard
Jønsson.
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Der er ski orden i tingene"
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Skiklubbens formand Knud Enggaard er glad for det nye lokale, hvor klubben kan op-
bevare sit udstyr og holde orden på grejerne.

Skiklubben hos Philips er nu klar
til at tage hul på den kommende
sæson.

Forud for sæsonens mange ar-
rangementer har klubben lavet et
stykke hjemmearbejde dels med at
arrangere ture, men også med at
få orden på det grej klubben ejer,
og som de 33 aktive medlemmer
og deres pårørende kan leje sær-
deles billigt.
- Vi er meget glade for vores nye
opbevarings rum, fortæller ski-
klubbens formand Knud Enggaard.
-Før stod ski og støvler hulter
til bulter, og det var vanskeligt
at have overblik over, hvad vi
~e~lighu~~emme. Nu er ski

og stave hængt op, støvlerne har
fået reolplads og vi har også fået
orden på vores smøregrej .
- Foruden vore egne ture, som vi
lægger ud med allerede 8 januar,
hvis ellers vejret tillader det, kan
vore medlemmer deltage i Dansk
Skiforbunds mange arrangementer.
Her er sæsonen allerede i fuld
gang med træning på rulleski, hvis
der er nogle, der brænder af lyst
efter at få brædder under fødderne
allerede nu. Vi har også adgang
til at være med i Københavns ski-
klubs store vinterprogram, så der
er nok at tage fat på.

Skiklubbens egne en-dagesture er
gratis for medlemmer, og der er

mulighed for at tage hele familien
med til en overkommelig pris.

I denne sæson er der foreløbig
planlagt tre endags -ture til Sve-
rige, hvor vi flere år i træk med
stor succes har trænet og hygget
os.
- Foruden endagsturene har vi
også planer om et par week-end
ture til Åsljunga, som er kendt
af mange medlemmer fra de fore-
gående sæsoner, fortæller Eng-
gaard.
- Vi har også arrangeret en klub-
tur til Norge i januar, hvor fore-
ningen giver et tilskud til de del-
tagende medlemmer.
Findes der kolleger, som ikke er
medlem, men som har lyst til at
komme på ski med kollegerne og
dyrke skisportens glæder, er det
ikke for sent at melde sig ind i
klubben. Er man i tvivl, om det
bliver kærlighed ved første blik,
så tilbyder klubben som nævnt at
man kan leje ski, og prøve sig
frem, inden man selv kaster sig
ud i se store anskaffelser af ud-
styr.
-Og jeg vil da godt tilføje, slut-
ter Enggaard, at vore medlem-
mer har første ret til at leje hos
os, man at vi selvfølgelig også
lejer ud til andre i det omfang,
vores ski og støvler er ledige.

Sløret løftet for disciplinerne
ved Nordisk Sportsstævne 1983
En af Idrætsforeningens store til-
bagevendende begivenheder er
Nordisk Sportsstævne, hvor sports-
udøvende Philipsmedarbejdere fra
de fire nordiske lande dyster om
pokaler i forskellige idrætsgrene.
På lige årstal holdes vinterlege,
på ulige sommerlege.

Som mange sikkert husker, af-
holdtes de 14. sommerlege i Kø-
benhavn i 1981, hvor Sverige sej-
rede foran Danmark. Mon ikke
mange husker vores skrappe fod-
boldpiger , der med en samlet mål-
score på 6-1 vandt suverænt?

Nu er det sommerlegenes tur
igen, og de 15. sommerlege vil i
1983 blive udkæmpet i Helsingfors.

De fire deltagerlande er nu enige
om at dyste i følgende idrætsgrene:

Fodbold for herrer
Svømning for damer
Terrænløb for damer og herrer
Badminton for herrer.

Træningen på fodboldholdet, der
består af 11 kæmper, er allerede
i gang.

Se her, svømmepiger
Til svømmeholdet efterlyses tre
piger, som skal svømme bryst-
svømning. Distancen er ikke kendt
endnu.

Da den danske Philips -idrætsfore -
ning jo ikke har svømmeklub, er vi
meget interesserede i at 'høre fra
svømmende piger i alle aldre, så
vi kan komme igang med fællestræ-
ningen. Interesserede kan ringe til
undertegnede, jeg samler navne og
adresser sammen og vender tilba-
ge med oplysninger.

Terrænløberne finder vi blandt
motionsafdelingens mange med-
lemmer, som så for første gang
får lejlighed til at deltage i N. S.
Der skal udtages to damer og to
herrer, som skal være old boys.
Damerne skal løbe 5 km, herrerne
10 km, og begge hold deltager i
stafetløbet på 4 x 3 km.

De fire badmintonherrer finder
vi blandt badmintonafdelingens sto-
re skare. De skal spille single i
en turnering, hvor landenes 1. spil-

lere stiller op mod hinanden, der-
efter 2. spillerne o. s. v. Det for-
lyder fra afdelingen, at udtagelse
sker ved det årlige Philips mester-
skab, som normalt afholdes i april.
Så der er lagt op til en spændende
mesterskabsturnering i 1983.

Med denne gennemgang af det
kommende Nordisk Sportsstævne
håber Idrætsforeningen at alle vil
træne flittigt og dyrke motion i de
forskellige afdelinger, også selv-
om det ikke er med deltagelse i
legene for øje.
Søren Heegh, lokal 2794.
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