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Philips-veteraner
på Hollands-tur
47 tidligere Philips-medarbejdere var
i maj på interessant udflugt, de selv
havde arrangeret med besøg i Eindho-
ven med Evoluon og lysdemonstration
samt tur til Keukenhof-blomsterpar-
ken og kanalrundfart i Amsterdam.
Læs side 8, hvad Gerda og Chresten
Nicolaisen (billedet) fortæller om ople-
velserne. Mellem dem ses Kirsten
Larsen.

4.000 kr.
for en god ide
Gerda Frederiksen, fællestillidsrepræ-
sentant i Philips Elektronik Industri,
fik godt 4.000 kroner som belønning
fra idekassen for sit forslag om at
holde »dybfrosne«mobiltelefoner kol-
de under afprøvningen, der som her
foregår uden for fryseboksen mens de
er indpakket i en polyphoræske. Ideen
diskuteres her med idekasseudvalgets
formand, Niels Søgård. Læs side 5.
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Dansk landsholds-kvartet

hos PSV i Eindhoven
Efter tre år i Bayern Miinchen

og et enkelt i Monaco er Søren
Lerby tilbage i Holland og parat
til at spille for Philips-klubben
PSV i Eindhoven. Det sker to år
før Monaco-kontrakten udløber,
men ferieparadisets tavse tilskue-
re var ikke noget for ham. Hans
hollandske kone WilIeke var også
glad for at vende hjem igen.

På banen i Eindhoven møder

han tre andre danske landsholds-
spillere. Ivan Nielsen og Jan
Heintze har allerede i en årrække
været faste spillere på PSV's
hold, og nu ser det også ud til, at
Frank Arnesen bliver dernede.

PSV-spillerne var for nylig i
Asien, hvor de spillede fire kam-
pe i et PR-fremstød for Philips-
koncernen. Da de kom hjem der-
fra, tog PSV-direktøren Kees

Steffen Gulmann, en af ekspeditions-
deltagerne, konstaterede midt på
indlandsisen, at Philips-radioerne
fungerede selv i 30 graders frost.

Med Philips i
Knud Rasmussens
fodspor

Filminstruktøren Jørgen
Roosvar i april på Grønlands-
ekspedition over indlandsisen
for at optage en film »1Knud
Rasmussens fodspor«.

Ekspeditionen havde fra PEI
lånt tre bærbare radioer PF 85,
der herhjemme blandt andet
bruges i Private MobileRadio-
net. Ejvind Lyngesen fra PEI
fortæller, at Rooshavde været
meget begejstret for denne nye
måde at kunne holde forbindel-
se mellem hundeslæderne i dår-
ligt vejr med ringe sigt.

Ploegsma imod Frank Arnesen
med et stort smil. - Vi har beslut-
tet at satse på dig i næste sæson,
sagde han. Vi stoler på dig. God
ferie og på gensyn til trænings-
starten den 13.juli. Så nu har vi
en hel dansk landsholdskvartet
på banen hos Philips i Eindho-
ven. De fire har alle tilknytning
til Amager, idet de har spillet for
de lokale klubber her på øen.



Philips og Bauknecht
i hvidevare-samarbejde

Philips og Bauknecht, to af de store
leverandører af hårde hvidevarer, går
nu i samarbejde på det danske mar-
ked. Det sker som en naturlig konse-
kvens af det produktions-fællesskab,
som for nogle år siden blev indledt
mellem de to koncerner, og som i 1984
førte til, at Bauknecht-aktiviteterne
indgik i den internationale Philips-
koncern.

Ved etableringn af samarbejdet bli-
ver Bauknecht og Philips en af de
allerstørste leverandører herhjemme
af hårde hvidevarer. Ændringerne
kommer forbrugerne og forhandlerne
dog ikke til at mærke meget til, idet
markedsføringsaktiviteterne stort set
fortsætter uændret for de to kendte
mærker.

Salget af Philips-produkterne ud-
skilles fra Philips Elapparat AIS og
indgår i et nyt selskab, der endnu
ikke er navngivet, og salget af Bauk-
nechts produkter fortsætter uændret i
Bauknechts Danmark AIS. Begge sel-
skaber ledes af Bauknechts nuværen-
de adm. direktør, Tom Zillmer. Samar-
bejdet ventes at være etableret inden
udgangen af september.

Philips Elapparat AIS fortsætter i
den danske Philips-organisation med
markedsføring af de mindre hushold-
ningsapparater samt apparater til
personlig pleje - og fortsat under
ledelse af marketingdirektør Flem-
ming Hansen.

Internationalt samarbejde
om billeddiagnostik

Philips og Picker i et nyt fællesejet selskab

. Der etableres nu et nyt internatio-
nalt samarbejde om billeddiagnostik
og radioterapi, når Phlips i Holland og
General Electric Company i England
(ikke at forveksle med General Elec-
tric i USA) går sammen og danner et
fællesejet internationalt selskab.

De aktiviteter, som findes i Philips
Medical Systems med cirka 11.000
medarbejdere, overføres til det fælles-
ejede nye selskab, og heri indgår også
de cirka 6.000 ansatte fra General
Electric Company's medicinske virk-
somhed -Pickor«, som GEC overtog
for nogle år siden, og som fortrinsvis
er aktivt i USA.

Fordelene ved samarbejdet er først
og fremmest, at selskaberne i fælles-
skab bedre og hurtigere kan gennem-
føre en overgang til den moderne
teknik, som netop i disse år foregår
inden for den billedgivende diagno-
stik.

Efter planerne skal det nye selskab,
der får hovedkontor i USA, starte sin
virksomhed i løbet af efteråret. Den
adm. direktør udpeges af Philips. En
europæisk ledelsesgruppe placeres i
Holland.

Jan Hoekman
er død

Direktør Jan Hoekman, der i tre år
var chef for den danske Philips-orga-
nisation, døde tirsdag den 12. maj i
Wien uden forudgående sygdom, 57
år.

Jan Hoekman fik en lang interna-
tional Philips-karriere. Han var hol-
lænder og fik sine første år i koncern-
centret i Eindhoven, men blev snart
sendt ud, først til Sverige, Finland og
Irland og senere til mere ansvarsfulde
poster i Zambia, New Zeland og Au-
stralien.

I 1980 fik Hoekman sit første selv-
stændige ansvar som adm. direktør og
øverste cheffor den danske Philips-
organisation. Herfra fortsatte han i
1984 til Wien, hvor han overtog ledel-
sen af den østrigske Philips-koncern.

Jan Hoekman have også forud for
sin erhvervs aktive periode i Danmark
en personlig tilknytning til landet
gennem sin danskfødte hustru, Lillian
Hoekman.

Uddannelse af »lederspirer«; Arbejdslederne på Philips Central/ager har efter en række interne lederkurser været på et to-dages seminar i
arbejdsledelse på kursusejendommen Kollekalle. Her blev de undervist a] kursus-virksomheden -Profil-hurser-, Foruden arbejdslederne deltog
også to -Lederspirer«. Det er medarbejdere, der farventes at udvikle sig til Fremtidens ledere. En al' spirerne, Finn Holm, viser her den positive
udvikling, der sker, når spirerne har slået rødder.
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Med ap navigatør
til Admirals Cup

Admirals Cup er for havkapsejlere, hvad Wimbledon er for tennisspillere
og Le Mans for motorkørere. Indbegrebet af hård konkurrence fra hele verden på
absolut topniveau

ap navigator er hovedsponsor for det danske hold på tre både

Blandt havkapsejlere er holdkapsej-
ladsen om Admirals Cup, der hvert
andet år sejles ud for Cowes i Sydeng-
land, det mest estimerede man kan
vinde eller bare deltage i. Danmark
har to gange tidligere stillet med et
hold. I 1973, hvor det mere var en
udflugt end egentlig seriøs kapsejlads
og i 1985, hvor et undertippet dansk
hold tog en hel etableret havkapsej-
ladsverden på sengen med en overra-
skende 5. plads som resultat.

30. juli-11. august
Med det flotte resultat i 1985 i

kombination med en stærkt stigende
interesse for havkapsejlads på topplan
herhjemme som udgangspunkt, stille-
de ikke færre end syv toptunede dan-
ske IOR-havkapsejladsbåde til start i
den danske udtagelsesserie - ap navi-
gator Cup. Efter en vellykket udtage l-
sesserie er nu udtaget tre både, som
helt afgjort vil gøre livet surt for de
udenlandske konkurrenter, når det i
dagene 30. juli tilll. august går løs i
Sydengland. De tre både - »Andels-
banken«, -Tina NN« og "Original
Beckmann Pletfjerner- - er hver især,
som det fremgår, sponsorstøttede.
mens holdet som helhed er sponseret
af ap navigator og dermed altså af
Philips.

ap aktiviteter
ap navigator bidrager, udover na-

turligvis at stille navigatorer og pro-
dukttekniske eksperter til rådighed,
til arrangementet ved at finansiere
tre »nøglepersoners« ophold i Cowes
under sejladserne. Det drejer sig om
en dansk holdleder, der skal admini-
strere og samle tråde, en dansk IOR-
måler, der skal hjælpe de danske både
med at handicapmål-optimere, og en
kapsejladsregelekspert, der skal fun-
gere som advokat for det danske hold i
tilfælde af protestsager. Ydermere bi-
drager ap navigator med en udvidet
presse- og PR-service for det danske
Admirals Cup hold, ligesom man har
støttet hvert af de tre hold med et
mindre kontant beløb.

Fin modtagelse i danske medier
Admirals Cup er et af de bedst

mediedækkede kapsejladsarrange-
menter i verden, og det danske hold
og dermed ap navigatør, har allerede
fået en meget fin modtagelse og omta-
le i danske aviser, ligesom fagpressen
har været på tæerne. Endvidere har
både radio- og TV-sporten været me-
get interesserede, og det er indtil
videre blevet til to længere indslag i

søndagens TV-sport. Under selve sej-
ladserne vil den danske og udenland-
ske presse dække sejladserne inten-
sivt, og Danmarks Radio har således
planer om at indkøbe dagsaktuelle
filmreportager fra England, så TV-
seere herhjemme kan følge med i
slagets gang. Det er helt sikkert ikke
sidste gang, at ap navigator og Philips
i det hele taget medvirker i et arran-
gement af denne karakter.

I
,l

Mandskabet på D1211, den største af alle bådene i feltet, her iført deres ap-trøjer. Skipper
Poul Jørgensen er nr. 3 fra venstre, og bagved til højre ses konstruktøren Niels Jeppesen, der
både har konstrueret og produceret samtlige tre både, der deltager iAdmirals Cup.

Tre af bådene på kryds umiddelbart efter en af udtagelsessejladserne til Admirals Cup.
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Fælles fodslag om
ISA-idegrundlag

- Et bestemt mål nås lettere gen-
nem enighed og fælles fodslag, mener
edb-chefen Ole Ankær.

Han havde derfor inviteret samtlige
30 medarbejdere i ISA (Intern System
Afdeling) op på kursusejendommen
Rolighedfredag den 22. maj om afte-
nen. Arrangementet havde absolut in-
tet med rolighed at gøre, men i fælles-
skab og på et højt aktivitetsniveau
arbejdede man på at finde accept af et
fælles idegrundlag for afdelingen.

På grundlag af et oplæg, Ole Ankær
havde udarbejdet sammen med ledel-
sesgruppen og Svend Westergaard fra
uddannelsesafdelingen, startede man
her en proces, der har til formål at øge
servicegraden over for de mange inter-
ne kunder - det er alle de medarbejde-
re, der er brugere af virksomhedens
edb-system.

Et af aftenens og den næste formid-
dags programpunkter var at øge kend-
skabet til afdelingens samlede aktivi-
teter, som skal være kendt af samtlige
medarbejdere i afdelingen. De bliver
derved i stand til at -sælge- afdelin-
gens aktivteter over for kunderne. En
af disse aktiviteter er et kursus til
træning af brugerne, så de bedre kan
udnytte det meget avancerede udstyr,
der i dag står rundt i afdelingerne.

Det var ledelsesgruppens opfattelse,
at kursusdeltagerne havde et godt
udbytte af kurset, som i øvrigt var det
første af denne slags, der - under
betegnelsen -Mission- - gennemføres
ved Svend Westergaards hjælp.

Ved ISA-kursets start blev alle medarbejdere iklædt afdelingens nye -uniform- - en grøn
sweatshirt med Philips og ISA på brystet. De er let genkendelige, og antræffes de i kantine
eller gange, er de parat til at fortælle om ISA-afdelingens aktiviteter. Fra venstre ses Hans-
Christian Weltz, Victor Soland (godt skjult), Arne Frederiksen og Henrik Walbom.

edb-chefen Ole Ankær indleder kurset, hvor han lægger op til, at ISA -gruppen skal søge at øge servicegraden over for de mange interne
kunder, der benytter det avancerede edb-system.
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E. Martinus Andersen (til venstre) siger tak til sin forgænger som formand for Philips
Kunstforening for hans indsats for foreningen. Takken blev ledsaget af et smukt glasarbejde
fra Holmegaard.

Ny formand i Kunstforeningen
Efter Jens Jørgen Thorsens livfulde

provokationer holdt medlemmerne af
Philips Kunstforening deres årlige ge-
neralforsamling, og den kunst, der i

1986/87var indkøbt, blev bortloddet.
Efter tre år som formand - og en

halv snes år i bestyrelsen - havde
Peter Thonning ønsket at blive afløst.

Jens Jørgen Thorsen
i Kunstforeningen

Med Jens Jørgen Thorsen som ind-
budt taler om emnet -Kulturpolitik-
var der lagt op til en spændende aften
i Philips Kunstforening den 28. april.

Interessen blandt foreningens med-
lemmer, viste sig da også at være stor.
Omkring 130 havde fundet vej til
foredragssalen på Prags Boulevard for
at lytte og ikke mindst se.

Vi kunne konstatere, at Jens Jør-
gen Thorsen, sine 56 år til trods,
fortsat er en livfuld provokatør, som
gerne stiller denne side af sit kunste-
riske talent til skue. At han samtidig
rummer en utrolig viden om strøm-
ninger i nyere dansk kunst, ofte med
bund i egen erfaring, gør ham afgjort
til et interessant bekendtskab.

E. Martinus Andersen

Hans efterfølger blev E. Martinus
Andersen.

Den nye formand blev udpeget, da
bestyrelsen på sit første ordinære
møde konstituerede sig. Næstformand
blev Steen Poulsen, John Jensen blev
kasserer, og de øvrige medlemmer af
bestyrelsen ar Turid Budtz, Jørn He-
din, Antonio Rosa og Niels Øberg.
Som suppleanter valgtes Ena Henrik-
sen og John Christiansen.

4.000 kroner for at holde
biltelefonerne kolde

Idekasseudvalget bliver ikke over-
bebyrdet med ideer til forbedringer,
men der er dog alligevel indgået 13
forslag i årets første fire måneder.

Som så ofte før er det de små ting,
der giver størst resultat, fortæller ud-
valgets formand, Niels Søgaard.

I denne runde har fællesstillidsre-
præsentant Gerda Frederiksen løst
problemet med at holde mobiltelefo-
nerne kolde (-15°C) længe nok under
den 5 minutters afprøvning, der fore-
går, mens de er ude af fryseboksen.

Gerda Frederiksen foreslog, at man
blot skulle anbringe telefonen i en
isolerende polyphoræske, mens denne
afprøvning foregik. Resulatet: Det gi-
ver en besparelse på 13.781kroner
årligt. Gerda Frederiksen har modta-
get 4.135 kroner.

Gavekort som opmuntring
Endvidere har Johannes Munk-

Madsen, Kirsten Rasmussen, Sonja
Tufukovic og Allan F. Olsen hver
modtaget et gavekort som belønning
og opmuntring for ideer, der letter
deres eget og andres arbejde samt
forbedrer kvaliteten af vore produkter.

Gerda Frederiksen præsenterer sin ide med at anbringe den dybfrosne mobiltelefon i en
polyphoræske, mens den er under afprøvning uden for fryseboksen, for idekasseudvalgets
formand, Niels Søgaard.
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Nordisk SportsStævne maj 19E
Sverige vandt og Danmark fik en kneben sidsteplads

Af Jørgen Ditlevsen

Hvert andet år mødtes de fire nordiske lande til idrætslege. Denne gang blev
legene holdt i Bosun på Lidingu, Stockholm. Bosun er uddannelsescenter for Det
Svenske Idrætsforbund med faciliteter både inden- og udendørs for næsten alle
idrætsgrene. Også socialt var det et velvalgt sted, idet de hundrede nordiske
kolleger blev indlogeret i to huse i centrum af idrætsanlægget under
motellignende forhold. De svenske arrangører havde allieret sig med Bosuns
lærerkræfter, således at idrætsdisciplinerne var tilrettelagt og afvikledes under
højeste idrætslige ekspertise.

Det danske fodboldhold efter sidste kamp: Fravenstre i bageste rækkke Henrik Præbel,
Michael Hansen, Tommy Parbst, Preben Runchel, Frank Glass, Bent Nørregren og Claus
Raun. I forreste række: Flemming Larsen, Svend Erik Jensen, Stig Strauss, Henrik Vang,
Benny Nørregren og Henrik Terkelsen.

Pia Andersen (nærmest) parat til start på første dags stafet.
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Torsdag morgen mødes de 26 dan-
skere i lufthavnen til en drink inden
afgang. Fra Arlanda lufthavn trans-
porterede arrangørerne os til Djurgår-
den, hvor vi spiste frokost. Nogle
benyttede lejligheden til at se Wasa-
skibet, andre til en tur i Gamla Stan.
Kl. 17. mødtes vi ved Philipshuset og
blev så kørt til Boson,

\
l

Fodbold
Fodboldturneringen startede fredag

kl. 10 mod Finland, som vi regnede for
det svageste hold. Efter to brændte
straffespak viste det danske hold sin
klasse og vandt 3-1. Om eftermidda-
gen mødte vi Norge. Norge blev efter
turneringen af det danske hold be-
dømt som bedste hold. Især imponere-
de deres forsvar. Vi tabte med 1-0.
Lørdag eftermiddag mødte vi så Sveri-
ge. Inden kampen havde vi regnet ud,
at en sejr på 6--0ville være nok til en
førsteplads. Men ak og ve - første
halvleg sluttede O-O og 10 minutter
før tid fik Sverige straffe til resultatet
1-0. En hæderfuld tredieplads. Fod-
boldholdet bestod af: Tommy Parbst,
Stig Strauss, Preben Runchel, Michael
Hansen, Svend Erik Jensen, Henrik
Terkelsen, Benny Nørregren. Bent
Nørregren. Flemming Larsen, Frank
Glass, Henrik Præbel, Henrik Vang
samt mod Sverige Claus Raun.

Tennis og terrænløb
Tenniskampene blev afviklet inden-

dørs på tre baner med superhurtigt
underlag. Sven Goldschmidt og Erik
Wibrand stod for en enkelt sejr. Sussie
Ravn og Grethe Biilmann klarede sig
bedre og var med i finalerunden.

Damernes terrænløb over 5 km fore-
gik på en kuperet rundstrækning, som
skulle løbes 4 gange. De danske piger
var: Kirsten Christensen, Anny Juul
og Inge Pedersen, som alle klarede
turen uden at blive overhalet. Kirsten
til en flot syvende plads. Vindertid
21.48.

Stafet
Stafetten bestod af grenene SVØmning
200 m, terrænløb 3000 m, cykling 8
km og baneløb 1000 m. Det danske
hold bestod af Erling Kjær, Claus
Raun, Birthe Ellis og Pia Andersen.
Stafetten blev afviklet to gange og
tiderne lagt sammen. En disciplin,
som blev udøvet af en dame den ene
dag, skulle udøves af en herre den
næste. Efter første dagen var vi sidst.
Birthe havde cyklet på en flot tid,
men mod tre herrer, som var bedre.
Næste dag var det vores tur. Claus
cyklede i bedste tid, og Pia kunne løbe
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Erling Kjær afslutter første dags stafet på 1000 m i tiden 3.09.

i mål til en samlet tredieplads. Det
skal nævnes, at Sverige stillede med
en gazelleløber. som klarede 1000 m
på 2.27 og 3000 m på 8.12.

Det samlede resultat blev en maksi-
mumsejr til Sverige og en kneben
sidsteplads til os.

Fredag aften var der skærgårdstur
afsluttende med grillet fisk og køligt
folkeøl.

Anny's sang
Lørdag aften blev legene afsluttet

med banket, taler, præmier og fest.

Vor tidligere direktør Bos talte om
Philips sportslige engagementer og
viste, at han stadig kan tale dansk.
Det danske indslag tog salen med
storm, idet vor sportsdigter Anny end-
nu engang havde skrevet en sang, som
blev sunget af det danske hold med
gejst.

Molly Lund og undertegnede vil
med de danske deltagere takke Phi-
lips for en pragtfuld tur og et glimren-
de stævne.

Jørgen Ditleusen

Til Danmark
i1989

Under sportsstævnet i Stock-
holm mødtes lederne af de fire
nordiske idrætsforeninger for at
tilrettelægge næste sommerle-
ge, der holdes i København i
1989.

Følgende discipliner blev fore-
slået: Håndbold: 5 herrer og 4
damer. Billard: 3 herrer og 1
dame. Skydning: Gevær 200 m:
2 herrer. Pistol 50 m: 2 damer.
Firekamp: 4 grene: 3 damer og
3 herrer (cykling, roning, sur-
fing, orientering, dartl.

Firekampen er medtaget efter
ønske fra Finland for at have en
disciplin, som ikke kun er for
eksperter.

Inden 1. oktober får de danske
arrangører endelig besked fra
Sverige, Finland og Norge om
forslagene.

Danmark må hermed med
grundig forberedelse have en
chance for en bedre placering.
Interesserede kan, når forslage-
ne er vedtaget, henvende sig til
idrætsforeningen.

De nordiske idrætslege havde også udflugt på programmet. Her hygger man sig i et Skærgårdsparty med grillet ..stramning «,
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Philips-veteraner
på Hollands-tur

47 tidligere Philips-medarbejdere på interessant udflugt, de selv havde arrangeret med besøg i
Eindhoven med Evoluon og lysdemonstration samt tur til Keukenhof-blomsterparken og
kanalrundfart i Amsterdam

Af Gerda og Chresten Nicolaisen

Gerda og Chresten Nicolaisen i blomster-
parken Keukenhof i Holland. I midten
Kirsten Larsen. (Foto:Børge Larsen).

Med Tjæreborg-bus fra Hovedbane-
gården indledte 47 glade og forvent-
ningsfulde Philips-veteraner og ledsa-
gere - samt chaufføren Hugo og gui-
den Merete - en længe tilrettelagt
fem-dages tur til Vesttyskland og Hol-
land.
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Klokken var 7 om morgenen søndag
den 10. maj. Der var kurs mod Rødby,
og efter en behagelig overfart til Putt-
garden gik det bare »deruda'« ad
motorveje til syd for Bremen, hvor vi
spiste frokost på Raststelle »Waldes-
hausen«.

Under de lange stræk på motorveje-
ne blev vi meget belærende under-
holdt af den udmærkede guide Mere-
te, der levende fortalte om byer og
attraktioner, vi passerede. Indimellem
alt dette viste hun sig at være en
udmærket og glimrende bartender.

Chaufføren Hugo passede sit job
stille og roligt. Skulle der være opstå-
et problemer undervejs, var bussen
selvfølgelig udstyret med ap-mobilte-
lefon, så vi hurtigt kunne få hjælp
- men det blev der heldigvis ikke brug
for.

Stor forventning forud for besøget
hos Philips i Eindhoven

Ved 18,30-tiden ankom vi til vort
hyggelige familiehotel »Aaldering« i
den lille by Zeddam, sydøst for Arn-
hem. Her boede vi under hele ophol-
det og kørte ud til de steder, vi skulle
besøge i vores bus. Størst forventning
tror jeg nok de fleste havde til besøget
hos Philips i Eindhoven, og hele man-
dagen var da også sat af til dette
besøg. Vi startede fra vort hotel kl.
8,30 og vel ankommet til Eindhoven
havde vi lidt vanskelighed med at
finde parkeringsplads til bussen og
måtte køre rundt mellem fabrikkerne,
før vi fik anvist en holdeplads. Det
gjorde altsammen ikke noget, for på
denne måde fik vi et meget godt
førstehåndsindtryk af Eindhoven.

Vi blev sat af uden for den gamle
Philips fabrik, hvor vi fik forevist et
informations- og lysteknisk show, der
var meget interessant og belærende.
Herfra blev vi kørt til Philips nye
receptionscenter - meget imponerende
bygningsværk og meget elegant. Her
fik vi ved meget smukt dækkede
borde serveret en fin middag - lakse-
tallerken + flamberet kalvefilet +
chokolade mousse m/mangosauce +
div. tilbehør.

Evoluon - en flyvende tallerken
Efter dette delikate traktement blev

vi igen transporteret til Philips' ud-
stillingsbygning -Evoluon- - formet
som en stor -flyvende tallerken-. Her
blev vi sluppet løs et par timer på
egen hånd - meget imponerende og
interessant, men efter sigende ville
det tage ca. 15 timer at gå udstillin-
gen lidt nøjere efter, så det måtte vi
vente med til en anden gang.

Efter denne oplevelsesrige dag re-
turnerede vi til vort hotel i Zeddam til
en dejlig middag og hyggeligt samvær
bagefter i hotellets store opholdsstue i
klunkestil med fine gulvtæpper som
bordtæpper - det havde vi dog aldrig
set før; det må være en speciel hol-
landsk skik, men det så hyggeligt ud.

Kanalrundfart og blomsterflor
Tirsdag var vi på heldagstur til

Amsterdam med kanalrundfart, hvor
vi passerede mange af de ca. 1000
broer, der er bygget over de ca. 100 km
kanaler i Amsterdam. Derefter spiste
vi frokost på en hyggelig restaurant
og havde så 3 timer til fri udfoldelse i
denne spændende by. For mit eget
vedkommende tilbragtes disse timer i
Rigsmuseet og i Anne Franks Hus.
Godt trætte samledes vi igen ved
bussen og kørte hjem til hotellet til
middag og hyggeligt samvær.

Onsdag startede vi kl. 8,30 på hel-
dagstur til blomsterparken -Keuken-
hof- - en meget stor oplevelse. Her
spiste vi også frokost. Tidligt på efter-
middagen forlod vi parken og kørte
gennem den smukke by Haarlem til
Arnhem, som blev helt udbombet un-
der 2. Verdenskrig - der stod kun 65
huse tilbage! Vi besøgte her en krigs-
kirkegård over 1700 unge faldskærms-
jægere - et meget trist skue.

Tak til Steen Funch
Vel ankommet til vort hotel blev der

serveret afskedsmiddag med efterføl-
gende hyggeligt samvær i klunkestu-
en.

Torsdag morgen tog vi afsked med



Unge forskere i Paris-'
To danske gymnasieelever fik studielegater på 7.000 og
6.000 kroner i den europæiske finale

Ungdom fra 15 lande mødtes i Paris til finale på den 19. europæiske Philips konkurrence for
unge forskere og opfindere.

Todanske gymnasieelever fik i
Paris et kontant bevis på deres viden
og evner: De hjemførte hver et studie-
legat ved finalen i Philips europæiske
konkurrence for unge forskere og op-
findere, hvori der var deltagere fra 15
europæiske lande.

De to danske deltagere var den 16-
årige Peter Jørgensen fra Kokkedal og
den 18-årige SØrenH. Sønderby fra

Herning. De var nået til finalen efter
at have vundet den danske del af
konkurrencen i marts måned, hvor de
hver fik 5.000 kroner i præmie. Ved
den europæiske konkurrences finale
blev der uddelt studielegater på til-
sammen 200.000 kroner. Peter og
SØrenplacerede.sig pænt i den øverste
del med anden-præmier.

Peter Jørgensen fik 7.000 kroner for

ta ~
Peter Jørgensen, 16-årig gymnasieelev fra
Kokkedal, fik som afslutningen på en uges
deltagelse i Paris i -Philips europæiske
konkurrence for unge forskere og opfindere-
en fin anden-placering i finalen samt et
studielegat på 7.000 kroner for udviklingen
af en metode til løsning af ulineære diffe-
rentialligninger, hvortil han anvendte sin
hjemmecomputer.

et fremragende arbejde, hvor han har
udviklet en metode til løsning af
ulineære differentialligninger. 6.000
kroner gik til SØrenSønderby for
udvikling af dataprogrammet Finans,
der kan klare budgetter og regnska-
ber for kommunale ungdomsskoler.
Det er fuldt udbygget og kan holde
styr på såvel separat- som fællesregn-
skaber for en kommune med fem
ungdomsskoler. -Finans- er i dag i
brug i hjembyen Herning.

det unge sympatiske værtspar og kør-
te nordpå til et grænsehandelssuper-
marked, inden vi kom ind i Tyskland.
Herefter de næste par timer ad motor-
vejene til et raststelle, hvor vi spiste
frokost og så videre til Puttgarden,
Rødby og København, hvor vi ankom
kl. 20,30.

Under turen modtog Steen Funch
mange tilkendegivelser af glæde over,
at han havde taget initiativet til turen
og for den måde, han havde ledet
turen - bl.a. havde en dame udtrykt
sin glæde over at have set Philips,
Eindhoven med egne øjne, efter at
have arbejdet et helt liv for Philips.

Til slut skal der lyde en tak til
Steen Funch for en dejlig tur og jeg er
sikker på, at mange vil følge ham på
hans næste Philips turarrangement!

-~;-,5!~_~E
De danske Philips-veteraner og ledsagere foran Evoluon-bygningen i Eindhoven under den vellykkede Hollands-tur i maj.
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Bedriftsværnet fik
brug for deres evner

Tirsdag den 26. maj fik 30 medlem-
mer af Industrigårdens bedriftsværn
sat deres evner på en hård prøve både
med redningsøvelse og brandslukning.

Med bus blev medlemmerne kørt til
Civilforsvars-skolen i Hedehusene, og
her fik de prøvet kræfter med mange
vanskelige opgaver under autentiske
og vanskelige forhold.

Brandfolkene oplevede brand i en
bygning, som skulle bekæmpes inde-
fra, før dukker kunne hentes ud i det
fri. De følte varmen på deres krop,
endda så stærkt, at dele af deres
hjælme havde mærker efter øvelsen.
Og redningsfolkene var også udsat for
realistiske øvelser.

- Vi fik brug for vore evner, siger
B'V-lederErling Kjær, og det var
meget lærerigt for os alle at være
med. Det var en fornøjelse at se,
hvordan alle gik 100procent ind for
sagen.

Nye medlemmer
Bedriftsværnet på Industrigården

mangler medlemmer. Nogle har alle-
rede meldt sig efter omtalen af øvel-
sen, men flere ønskes. De vil først få
instruktion herhjemme, men senere
vil vi igen forsøge med en ny øvelse på
CF-skolen, hvor de gamle også kan få
afprøvet den viden, de nu har. Tilmel-
ding til lokal 2385.Philips-brandfolk FraIndustrigården Bedrijtsuærri på realistisk øvelse på Civilforsvars-

skolen i Hedehusene. Erling Kjær

80 deltagere i Amager Rundt
Søndag den 24. maj satte 80 Philips

medarbejdere og ledsagere sig i sadlen
og-trampede i pedalerne på den 42 km
lange tur Amager Rundt.

Undervejs blev der gjort holdt ved

Philips-vognen, der havde forstærk-
ning med sodavand og øl - og af
lappegrejer. Men dem blev der ikke
brug for.

Efter en vellykket tur Øenrundt

sluttede deltagerne på terrassen på
Industrigården for at indtage den vel-
fortjente madpakke.

Philips-holdets 80 deltagere havde samlet start Fra lynetten kl. 9.47. Her har de netop sprængt startsnoren og har 42 km tilbage til mål.
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Personalenyt
25 års jubilæum

Karl Frøhlich Birgitte Klemm
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Flemming Christensen Wiwi Nielsen

Afdelingschef Karl Frøhlich, Phi-
lips Elektronik Industri, fejrer sit 25
års jubilæum onsdag den 1.juli. Re-
ception klo10.30 i mødelokale C i
Jenagade.

Fuldmægtig Birgitte Klemm, Perso-
naleafdelingen, fejrer sit 25 års jubi-
læum fredag den 17.juli. Reception klo
10.30 i mødelokale 416 på Industrigår-
den.

Fuldmægtig Flemming Christen-
sen, Administrationen, fejrer sit 25
års jubilæum fredag den 14. august.
Reception klo10.30 i mødelokale 416
på Industrigården.

Fuldmægtig Wiwi Nielsen, Admini-
strationen, fejrer sit 25 års jubilæum
tirsdag den 1. september. Reception klo
10.30i mødelokale 416 på Industrigår-
den.

Udnævnelser
Fuldmægtig John Bredahl, Admini-

strationen, er udnævnt til afdelings-
chef.

Afdelingsleder Steen Feldskov, Mi-
niwatt, er udnævnt til afdelingschef.

Overassistent Ole Post, Administra-
tionen, er udnævnt til fuldmægtig.

Dødsfald
Alvar Fischer, der var chef for Mini-

watt indtil han i 1967 gik på pension,
døde den 23. april i en alder af 86 år.
Alvar Fiseher gik på pension efter
godt 25 år hos Philips.

På pension
Teknisk overassistent Knud Hvidt-

feldt Christensen, Philips Elektronik
Industri, gik på pension 31. maj efter
19 års ansættelse.

Overtekniker Kaj Arne Pedersen,
Teknisk Service, gik på pension den
18.juni efter 29 års ansættelse.

Teknisk overassistent Børty Christi-
ansen, Philips Lampe, går på pension
den 30. juni efter 36 års ansættelse.

Salgskonsulent Ove Thomsen, Phi-
lips Lampe, går på pension den 30.
juni efter 34 års ansættelse.

Overassistent Sv. E. Christiansen,
Philips Lampe, går på pension den 30.
juni efter 44 års ansættelse.

Ekspedient Grethe R. Johansen,
Philips Centrallager, går på pension
den 31.juli efter 22 års ansættelse.

Tak
En hjertelig tak til kolleger i Medi-

co og Teknisk Service for hilsen og
dejlige gaver til min 60 års dag og
afgang fra firmaet. Også en dybfølt
tak til alle, som har hjulpet og støttet
mig under min hustrus alvorlige syg-
dom.

Kaj Pedersen

Tak til alle kolleger, som var med
til at gøre mit 25 års jubilæum til en
oplevelse, som min familie og jeg sent
vil glemme. Tak for alle hilsener og
gaver.

SØren Mollerup

Hjertelig tak til alle, der med varme
hilsener og gaver var med til at gøre
min sidste dag hos Philips til en
uforglemmelig dag for mig.

Sv. E. Christiansen

Min hjerteligste tak til alle, som
glædede mig ved nærværelse og op-
mærksomhed på min afskedsdag.

Ove Thomsen

Tak til alle, som gjorde min sidste
dag hos Philips uforglemmelig.

Svend Aage Laursen

Til alle, som glædede mig ved at
gøre min 25 års jubilæumsdag festlig
og uforglemmelig - Min varmeste tak.

Henning Hvidtfeldt

Hjertelig tak til alle jer, der glædede
mig på min 40 års jubilæumsdag, som
blev en stor oplevelse for mig. Jeg var
meget glad, både for gaver, for blom-
ster og for de mange knus.

Conny Tøttrup

Otte
volleyball-spi liere
til
Philips-turnering
i Hamburg

Den 1. maj drog otte volleyball-
spillere til Philips-turnering i Ham-
burg, hvori der deltog 12 hold fra
Holland, Danmark og Vesttyskland .

Vore værter, som sørgede godt for
os, hentede os på Hamburg banegård,
og vi blev blandt andet vist rundt i
byen og i det vilde natteliv -i Møllen-.

Turneringen startede i fin stil, da vi
vandt vor pulje. Efter denne sejr gik
det ikke helt efter vore hoveder. Vi
mødte nemlig et af de skrappeste hold,
som senere kom i finalen.

Efter vor flotte indsats kunne vi
slutte med en ærefuld 7. plads, på
trods af, at vi var det eneste hold, der
stillede med et »rent« mix-hold.

Landsstævne i Tønder
Ugen efter deltog tre spillere fra

Philips på et udvalgt KFIU-hold i et
landsstævne i Tønder, hvor KFIU fik
en første-plads og to tredjepladser i
henholdsvis herre-dame og mix.

Spillere søges
Vi søger både damer og herrer til

Philips klubben. Har du lyst, så ring
på lokal 3418.

Steen SØrensen
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Conny Tøttrup
- 40 års jubilæum

Conny Tøttrup blev den første time-
lønnede medarbejder, som fejrede sit

40 års jubilæum hos Philips. Det skete
under utrolig stor deltagelse fra ar-
bejdskammeraterne på fabrikken i Je-
nagade tirsdag den 2. juni, hvor fæl-
lestillidsrepræsentant Gerda Frede-
riksen hyldede hende hjerteligt for
hendes indsats gennem de mange år.
Som gave fra Fællesklubben og Kvin-
dernes Klub fik jubilaren både radio,

Søren Mollerups 25 års jubilæum:
Røntgeningeniør SØrenMollerup fik

på sin jubilæumsdag at vide, at han
havde været lidt længe om at holde
jubilæum: Som det fremgår af jubilæ-
umsskjoldet har det også taget præcis
30 år, men forklaringen er naturlig-
vis, at han var lidt troløs mod Philips
i en fem-års periode. Nu har han
været tilbage i en del år, og han fik
ved receptionen den 1. maj et godt
bevis på, at man har bemærket det
- både af Olaf Brask's tale og ved at
se på gavebordet, hvor gramofonen fra
kollegerne stod blandt hilsener fra
hospitaler og andre forbindelser.

lampe, jogging sæt, havestol og Bon-
sai-træ. Preben Hejberg og Tom Lyt-
zen lykønskede fra ledelsen, og der
var hilsen fra Idrætsforeningen, lige-
som tre -gamle- håndboldkammera-
ter mødte op. På det store billede ses
jubilaren med sit barnebarn foran i
samtale med direktør Jørgen Hege-
lund og direktør Preben Hejberg.

Henning Hvidtfeldts 25 års jubilæum
blev fejret med reception i mødelokale
C i Jenagade torsdag den 30. april.
Her lykønskede Jens Simonsen ham
på kollegers vegne og præsenterede et
væld af gaver: Først hængesofaen og
donkraften, og derefter blomster og
grønsager i massevis (som nu vokser
hjemme i haven). Under sin takketale
viste Henning Hvidtfeldt et produkt
fra sin have: Et afsavet stykke fra et
fyrretræ, der har vokset derhjemme.
Arringene viser, at det har stået i 25
år. Her præsenterer han og hans frue
det for Jens Simonsen (t.v.) og Preben
Hejberg.

PHILIPS TRYK


