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Sandblæsning, som hidtil er foregået under åben 
himmel, vil fremover ske i ovennævnte bygninger.



Personalebladet 

NORDEN=0BS 

udgives af 
Maskinfabrikken NORDEN 

« 

Ansvarsh. redaktør 

N. Aa. Nørgaard 

Redaktionsudvalg 

Henning Andersen 
Peder Christensen 

Arne Nielsen 
N. Aa. Nørgaard 

Redaktionssekretær 

Edel Frederiksen 

Stof kan offentliggø- 
res under mærke, men 
redaktøren skal kende 
indsenderens navn og 
afdeling. 

Eftertryk med. kildean- 
givelse er tilladt.   

oalarbejdsudvalg 
Onsdag 1985-10-23 
kl. 15.40 afholdtes 
ordinært møde i SU. 

Mødeleder: Villy Ja- 
cobsen. 

Som suppleant for Ta- 
ge Hansen var mødt 
Arne Nielsen. 

Villy Jacobsen bød 
velkommen. 

Willy Køk oplyste, at 
Ivan Hønge og Søren 
Larsen fratræder pr. 
1985-10-31, øg at Pe= 
ter Søndergaard pr. 
1985-11-01 tiltræder 
som produktions- 
ingeniør. 

Punkter fra 

tidligere møder 

Med hensyn til ferien 
1986 meddelte WiTTy 
Kok, at ledelsen er 
"indstillet på, at der 
forsøgsvis næste år 
holdes 14 dages samlet 
sommerferie øg en 
valgfri uge før eller 
EFLEer 
Ferieudvalget nedsæt- 
tes igen og vil frem- 
komme med forslag til 
ferien 1986 på næste 
SU-møde. 
Peder Christensen øn- 
skede klare retnings- 
linier for den tidli- 
gere aftalte ordning 
med, at de folk, der 
bruger to-delt ar- 
bejdstøj, efter ønske. 
Kån Tå Z par benklæ- 
der i stedet for blu- 
se og benklæder, da 
det ikke ser ud til, 
at ordningen fungerer 
tilfredsstillende. 
Ligeledes ønskede han 
mulighed for een gang 
om året at kunne få 
2 skjorter i stedet 

oldt møde   

for arbejdstøj. 
Aa. Nørgaard mente 

ikke, der havde været 
problemer med hensyn 
til de 2 par benklæ- 
der, og lovede at se 
nærmere på spørgqsmå- 
let om de 2 skjorter. 
Peder Christensen øn- 
skede at få lidt at 
vide om økonomien i 
et projekt i Norge, 
også for ved Tignende 
arbejder fremover hur- 
tigt at kunne blive 
enige om de priser, 
der skal ligge til 
grund. 
Frede Jensen oplyste, 
at projektet endnu 
ikke er opgjort, og 
redegjorde for, hvor- 
dan man ved kalkula- 
tionen finder frem 
til, hvad hver enkelt 
time koster, hvortil 
lægges diæter og op- 
holdsudgifter. Han 
fremsatte igen ønske 
om, at man på et tid- 
ligt tidspunkt taler 
sammen og laver en 
aftale om en opgave. 
Willy Kok har det ind- 
tryk, at folkene har 
været tilfredse med 
arbejdet i Norge, og 
der er præsteret et 
godt arbejde deroppe. 
Det kunne være en bro 
til at gå videre med 
større opgaver, bl.a. 
i forbindelse med af- 
svovlingsanlæg, som 
FLS satser meget på. 

Forskellige udvalg 

Kantineudvalget af- 
t møde -10-08. 

Sikkerhedsudvalget af- 
-05. 

Alle afdelingsudvalg 
har a t møde si- 
den sidste SU-møde. 
Henning Andersen øn- 
skede, at flere fra 

udearbejde deltager i



svejsekurser, da der 
for øjeblikket kun er 
2-3 mand på udearbej- 
de, der har svejsekur- 
sus, hvilket er for 
lidt, når de kan bli- 
ve kaldt hjem til fa- 
brikken til svejsear- 
bejde. 
Villy Jacobsen bemær- 
kede, at der har væ- 
ret problemer med at 
have kvalificerede 
svejsere i det omfang, 
der er brug for. Det 
er vigtigt, især for 
hal P, at have så 
stor en styrke kvali- 
ficerede svejsere som 
muligt for ikke at stå 
i den situation at 
skulle låne svejsere 
fra de andre afdelin- 
ger. 
SU var enige om, at 
kursusudvalget ser på 
spørgsmålet om at ta- 
ge flere svejsere frå 
udearbejde med på 
svejsekursus, evt. på 
et ekstra svejsekur- 
sus, der skal køre i 
november, og som og- 
så arrangeres rent 
beskæftigelsesmæssiat 

Ordre- og produk=- 

tionsforhold 

Med kendte og reserve- 
rede ordrer er der i 
pladeværkstederne be- 
skæftigelse til 50 
mand i 8 uger (70 %) 
og i maskin- og monta- 
geværkstede 1 
mand i uger (75 %): 
Udearbejde: På Rørdal 
er der beskæftigelse 
til 6 mand, på DEF til 
8 mand, på Daniå til 
5 mand, på Studstrup 
til 2 mand og på Norsk 
Hydro til 1 mand ind- 
til videre. 
På rejsearbejde i ud- 
landet er eskæf - 
tigeTse til 1 mand i 
Mexico i 1 måned, 1 
mand i Tyrkiet i 6 må- 
neder og 2 mand i 

Ægynten henholdsvis   

resten af året og til 
udgangen af 1986, 
Frede Jensen oplyste, 
at man har forsøgt at 
få nogle arbejder 
fremskyndet i forbin- 
delse med Kina-ordren, 
men det er ikke lykke 
des endnu. Man star- 
ter nu op med nogle 
kassedragere til en 
disc reclaimer. 
Der er forsinkelser 
i materialeleverancer 
til noget offshore- 
arbejde, som skulle 
have været i gang for 
14 dage siden. 
Ivan Hønge oplyste, 
at der skal afgives 
tilbud på et cyklon- 
tårn m.m. til en stor 
ombygning til Rørdal. 
Cyklontårnet er af 
lignende konstruktion 
som det, der blev ud- 
ført i Norge. 
Willy Kok oplyste, at 
Norden ikke er kommet 
med i det tidligere 
omtalte projekt ved- 
rørende et skib til 
Tanzania. 
Investeringer: Kran 
for GET DT ads for 
stålplader, thermo- 
ruder i hal P, sepa- 
rering af kloakanlæg 
(fra hal A), telefax, 
mont. af el-spil på 
skydeport i hal P, 
dele for Dantherm 
varmluftsaggregat i 
hal U, automat for 
varme drikke, udsug- 
ningsanlæg i hal. U, 
elektrodetørreskab i 
pladeværkstedet, dele 
for Peddinghaus i hal 
M, udvendigt malear- 
bejde i forskellige 
haller. 

Fremtidige 
UPS -projekter 

Willy Kok orienterede 
om de fremtidige UPS- 
projekter, der skal 
være medvirkende til, 
at Norden bliver bedre   

til at sælge og til 
at producere og have 
et bedre lay-out. 
Willy Kok viste, hvor- 
ledes man har tænkt 
sig, at fabrikken skal 
se ud i fremtiden. Det 
er hensigten at samle 
værkstederne og admi- 
nistrationen på et 
mindre areal, som bli- 
ver fuldt udnyttet, 
og så nedlægge bygnin- 
ger, der ikke vil bli- 
ve brug for. Herved 
bliver der frigjort 
et stort areal, som 
kan benyttes til an- 
dre formål. Man har 
allerede nu ryddet op 
uden for en vis qgræn- 
se, Som vil blive 
spærret af. Transpor- 
ten vil også blive 
forbedret ved, at man 
i stedet for at købe 
gaffeltrucks får mere 
faste løfteinstalla- 
tioner. Der vil blive 
et kraftigt knude- 
punkt ved hal M, N, P 
og U, og montageværk- 
stedet vil blive lagt 
sammen med maskinværk- 
stedet. Administra- 
tionen flyttes over i 
magasinbygningen. 

Peder Christensen fo- 
reslog, at der frem- 
over kommer flere med 
til messer, f.eks. i 
Herning og Fredericia. 
Willy Kok svarede, at 
besøg på messer natur- 
ligvis må være job- 
relevante. 
Henning Andersen fo- 
respurgte, hvordan 
udearbejdsafdelingen 
skal køres, når Ivan 
Hønge rejser, hvortil 
Willy Kok svarede, at 
der vil komme en ny 
leder, men der er ik- 
ke truffet beslutning 
herom endnu. 
Henning Andersen fo- 
reslog endvidere, at 
udearbejdsafdelingen 

3



får en mere selvstæn- 
dig status end tidli- 
gere. 
Willy Kok svarede, åt 
det vil være nærlig- 
gende, at udearbejde 
og produktion - hver 
for sig = får lov til 
at udvikle sig efter 
de muligheder, der er 
til stede. De 2 afde- 
linger har jo forskel- 
lig struktur, oa der- 
for kan der også over- 
vejes en form for åd- 
skillelse. 

Næste mødeleder: 
Henning Andersen. 

Mødet hævet kl. 17.50. 

  

  

- Du vover ikke at tage 
den våde fisk her op i 
båden! 

    

AUC-gruppe- 
arbejde på 
NORDEN 

En gruppe civil- 
ingeniørstuderende 
fra AUC udfører i den- 
ne tid et projektar- 
bejde vedrørende stra- 
tegisk planlægning på 
NORDEN. 

Gruppen består af 6 
studerende fra 9. se- 
mester på virksomheds- 
systemlinien. Der er 
4 mandlige og 2 kvin- 
delige deltagere i 
gruppen. 

Oplægget til projekt- 
arbejdet er følgende: 
"Gennem en analyse af 
NORDENS tekniske pro- 
duktionsapparat, or- 
ganisation oa styring 
samt produkt- og mar- 
kedsforhold at opstil- 
le en model til frem- 
bringelse og bedømmel- 
se af den mere lang- 
sigtede udvikling og 
styring på NORDEN", 

Deltagerne vil i den 
kommende tid "bore 
sig ned" i vor virk- 
somheds problemstil- 
linger og stille kri- 
tiske spørgsmål. For- 
målet med projektar- 
bejdet er naturligvis 
i første række rettet 
mod de studerendes 
eksamenssituation, 
men på NORDEN regner 
vi også med, at vi 
får tilført nye impul- 
ser, som kan hjælpe 
os med at tackle frem- 
tiden på en bedre må- 
de. 

WK   

Kantine- 
Udvalg 

Kantineudvalget af- 
holdt møde 1985-10-08. 

Det blev vedtaget, at 
man som forsøgsord- 
ning vil udvide sorti- 
mentet af smørrebrød. 
Som betingelse kræves 
det, at evt. bestil- 
ling af smørrebrød 
sker om morgenen in- 
den kl. 7.00, for at 
det kan være klar til 
froøkostpausen 
KE ES 

Prisen vil blive 
kr. 3,00 pr. stk. 

På rejse 
MEXICO 

Viggo Hedegaard er 
13. oktober rejst 
til MEXICO. Varig- 
hed ca. 4 uger. 

TYRKIET 

John Slot Pedersen er 
23. august rejst til 
TYRKIET. Varighed 
ca. 7 måneder.



UPS-fornyelse for fremtiden 
På SU-mødet 1985-10-23 
blev der fremlagt nye 
tanker til forbedring 
af NOØRDENs lay-out. 

Disse tanker er resul- 
tatet af det fortsat- 
te arbejde med UPS- 
projektet, som blev 
startet i slutningen 
af 1984. 

Grundtanken i de nye 

ideer er, at vi på 
NORDEN må koncentrere 
vor fabrik - på mindre 
åreal og i færre byg- 
ninger end nu. 

Ved at samle produk- 
tionens faciliteter 
mest muligt vil vi 
kunne opnå, at den in- 
terne transport bli- 
ver mindre. 

De færre værkstedshal- 
ler vil kunne blive 
mere effektivt udsty- 
ret, så vi er bedre 
rustet til at tage en 
tørn. på det fremtidi- 
ge marked. 

Kontorerne for de tek- 
niske og administrati- 
ve funktioner ligger 
nu meget spredt. Der 
vil være et sundt mål 
i at samle disse funk- 
tioner. Det vil give 
grobund for et tætte- 
re samarbejde funk- 
tionerne imellem og 
bevirke, at en del 
dobbelt-rutiner kan 
undgås. 

Den fremførte skitse- 
plan baserer sig på, 
at der over en 3-årig 
periode foretages 
følgende: 

Hal S nedlægges defi- 
Titivt som værksted. 
Denne hal lever jo ik- 

ke op til dagens krav   

til udstyr og isole- 
ring, og den fjerne 
beliggenhed fra de 
øvrige pladeværkste- 
der medfører, at ar- 
bejdsopgaver i hal S 
stiller store krav 
til transportappara- 
ter. 

Montageværkstedet 
yttes til maskin- 

værkstedets forlæn- 
gelse. Der vil være 
god grund til at sam- 
le maskinværkstedet 
og montageværkstedet 
i samme bygning. Groft 
taget vil alt maskin- 
arbejde indgå i fær- 
digmonterede maskiner 
Det forudses, at en 
del af bygningen for- 
bedres ved, at taget 
hæves, og der instal- 
leres en løbekran. 

Hal U, brænderværkste- 
det. Den nuværende 
krankapacitet søges 
hævet, så man ér i 
stand til at løfte 
plader med store di- 
mensioner. 

Der etableres et kran- 
lager for plademateri- 
aler på pladsen over 
for brænderværkstedet. 
Formålet er at undaå 
gaffeltrucks i for- 
bindelse med håndte- 
ringen af pladerne. 

Afkorterværkstedet 
flyttes ETT hal R, 
når denne bliver fri- 
gjort. Herved bliver 
man i stand til at fo- 
retåge en hensigtsmæs- 
sig håndtering af 
stangmaterialer, der 
skal saves og klip- 
pes. De nuværende 10- 
kaler ved magasinet, 
som benyttes til af- 
kørtning, vil på læn- 
gere sigt blive ned-   

revet. Den påtænkte 
nye placering af af- 
korterværkstedet vil 
endvidere give en me- 
re samlet beliggenhed 
for pladeservice-afde- 
lingen som helhed. 

Funktionerne, der er 
til stede i den gamle 
oner bygnire, VI 
successivt ive flyt- 

tet til nyoprettede 
lokaler i den nuværen- 
de magasinbygning. 
Herved opnår man, at 
alle administrative, 
tekniske og drifts- 
mæssige kontorer - 
ud over værkførerkon- 
torer - ligger meget 
tæt sammen, hvilket 
tilsigter mulighed 
for god kommunikation. 

Selve grundarealet, 
NORDEN Tigger på. er 
jo meget stort. Selv 
ud fra de mest opti- 
mistiske betragtnin- 
ger kan man næppe 
forestille sig, at 
Maskinfabrikken Nor- 
den vil kunne få brug 
for mere end godt 
halvdelen af arealet. 
Vi vil begrænse den 
plads, maskinfabrikken 
beslaglægger, ved ik- 
ke at sprede os over 
hele arealet. Måske 
kan der fremkomme 
ideer. til en eller 
anden aktivitet, som 
kan bruge noget af 
det tiloversblevne 
areal i en fælles for- 
del. Men væsentligt 
er det naturligvis; at 
NORDEN stadig har fri 
og uhindret adgang 
til havnen. 

Det nye lay-out er 
vist på omstående 

skitse.
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remtidigt lay-out for NORDEN



NORDEN-navnet føres ud i verden 

af nyt cementskib 
Maskinfabrikken NOR- 
DEN benyttede forleden 
lejligheden til at 
hilse på sin flydende 
navnefælle M/S Norden, 
som efter sin jomfru- 
rejse til USA med hvid 
cement gjorde ophold 
i Aalborg. Ved besøget 
blev overrakt en gave 

bestående af 2 for- 
størrede luftfotogra- 
fier af den gamle Nor- 
den-fabrik, som ski- 
bet er opkaldt efter. 

Billederne vil blive 
ophængt i en af ski- 
bets saloner. 

M/S Norden er Aalborg 
Portland-flådens stør- 
ste skib med en død- 
vægt på 7700 tons. 
Det er bygget på Dan- 
nebrog Værft i Århus 
og blev i sommer navn- 
givet af fru Bodil 

Mollerup, gift med 
Aalborg Portlands og 
FLS” bestyrelsesfor- 
mand Erik Mollerup. 

Det er meningen, at 

M/S Norden skal sejle 
i rutefart mellem Aal- 
borg og USA med hvid 
cement, og det er en 
tur, der varer 38 
døgn. 

Skibet er i alle hen- 
seender udstyret med 
det mest moderne ud- 
styr, både på naviga- 
tionssiden og på 
laste/losse-siden. 
Ikke mindst er laste/ 

losse-udstyret et ka- 
pitel for sig - der 

findes vel næppe et 
tilsvarende skib på 
verdenshavene. Der 
kan indlastes 1.000 t 
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i timen, hvilket sva- 
rer til, at skibet er 
fuldt lastet på 6-8 
timer, og lasten for- 
deles automatisk i de 
4 lastrum. Losseud- 
styret består af 2 
systemer; et mekanisk, 
som kan losse 400 t i 
timen, og et pneuma- 
tisk, der har en ka- 
pacitet på ca. 200 t 

i timen. 

Besætningen består af 

  

cå. 20 mand. 

Som nævnt får Aalborg 
Portlands cementtank- 
skibe navne efter ned- 
lagte cementfabrikker, 

og i den henseende er 
der et lighedspunkt 
mellem M/S Norden og 
Maskinfabrikken Nor- 
den. De er begge op- 
kaldt efter samme op- 
hav. 

WK 

we NORDEN 

wSNORDEN 

” all the best!” 

  

 



Fra 

sikkerhedsfronten 

Sikkerhedsudvalget 
afholdt møde torsdag 
1985-09-05 kl. 15.40. 

Deltagere. 
VITIT JE rDbS eh 
Flemming Jensen 
Frede Jensen (formand 
og daglig leder af 
sikkerhedsarbejdet) 
Birgit. Clausen (sekre- 
tær) 

Gæst. 
Peder Holst Larsen 

Frede Jensen bød vel- 
kommen, specielt til 
P.H. Larsen, der var 
inviteret, fordi Jør- 
gen Kristensen og 
Egon Olesen ikke kun- 
ne deltage. 

Punkter fra sidst. 

Der er indkøbt reser- 
vedele til fyret fra 
hal 5, der vil blive 
flyttet til hal U. 

Sikkerhedsgruppen fra 
hal P har haft kontakt 
med Aalborg Værft og 
Arbejdstilsynet angå- 
ende regler for fug- 
ning af svejsesømme, 
og der er indkøbt 
friskluftmasker. 

Uanmeldt inspektion. 
Bortset fra at mærk- 
ning af kæder stadig 
er for dårlig, var 
der kun småting, som 
blev påtalt over for 
de forskellige sikker- 
hedsrepræsentanter.   

Indtrufne ulykker. 

1985-06-26, hal A: 
Afkortning på båndsav 
Tilskadekomne ville 
hjælpe spånbørsten i 
gang efter stramning, 
mens maskinen var i 
drift, og fik derved 
højre hånds pegefin- 
ger mellem klinge og 
børste. 
Fravær: 9 dage. 
Hændelsen skyldes: 
arbejde på ikke stand- 
set maskine. 

1985-08-10, montage- 
plads, Norsk Hydro: 
Håndtering af gods. 
Tilskadekomne skulle 
lægge et rør op på 
trucken, hvorved høj- 
re hånds 3. finger 
kom i klemme, og yder- 
ste led knustes. 
Fravær: stadig syge- 
meldt, 
Hændelsen skyldes: 
uheldigt arrangement. 

1985-08-30 hal R: 
Retning af endebunde 
for snegl. Ved ned- 
tagningq af endebund 
fra presseren fulgte 
understøtningsringen 
med og faldt ned over 
venstre fod. 
Fravær: stadig syge- 
meldt. 
Hændelsen skyldes: 
manglende aatpågiven- 
hed. 

1985-08-22, hal P: 
Svejsning af kølerør.     

Tilskadekomne stod på 
en stige og var ved at 
svejse flanger. Ved 
drejning af røret, 
der var lagt op i 
rullebukke, væltede 
stigen, så tilskade- 
komne faldt ned og 
slog venstre arm. 
Fravær: stadig syge- 
meldt. 
Hændelsen skyldes: 
indtaget usikker stil- 
Ting. 

Øjenskader. 
Siden sidste SiU-møde 
har 8 mand været 
sendt til øjenlæge. 

Gennemgano af referat 
af STkkerhElE Bø er. 
Her var inaen Kommen- 
tarer. 

Eventuelt. 
Her var ingen kommen- 
tarer. 

Mødet hævet kl. 16.25. 

k 

Nogle kan ikke sove, når 
de drikker kaffe .….…. An- 
dre kan ikke drikke kaf- 
fe, når de sover.



Klub Norden 
Generalforsamling af- 
holdt 1985-10-21 
kl. 15.45 i Nordens 
kantine. 

Poul Christensen blev 
valgt til dirigent. 

Kassereren forelagde 
regnskabet, som blev 
godkendt. 

Formand Tage Hansen 
forelagde beretning, 
hvor han kom ind på 
beskæftigelsen, som 
han så positivt på i 
den kommende tid. Han 
kom også ind på feri- 
en 1986, hvor der fin- 
der en forhandling 
sted med ledelsen. 
Formånden kom ind på 
lønstatistikken, hvor 
vi på Norden var kom- 
met bagefter i for- 
hold til de fabrikker, 

vi ellers sammenlig- 
ner os med. 

Beretningen blev en- 
stemmigt vedtaget. 

Valg af formand: Da 
Tage Hansen ikke øn- 
skede at fortsætte på 
grund af sygdom og oc- 
så syntes, at der 
skulle nye kræfter 
til, foreslog han 
Arne Nielsen, som 
blev valgt med samt- 
lige stemmer. 

Nyvalgt til bestyrel- 
sen: Villy Berggreen 
Nyvalgt til revisorer: 
Poul Christensen 
Reinhart Christensen 

Der var mødt 18 til 
generalforsamlingen. 

Den nye bestyrelse: 

Formand: Arne Nielsen 
Kasserer: Erling Gra- 

vesen   

Bestyrelsesmedlemmer 
Oluf K. Munk 
Ove Christensen 
Villy Berggreen 
Suppleanter: 
Per Thomsen 
Laurits Christensen 

  

- og til slut, det 
var ikke dig, jeg 
fløjtede efter for 
25 år siden - det 
var en taxa ..1 

- Hvad koster laksen? 
- 400 kroner kiloet. 
- Himmel! Det var dyrt. 
- Nu skal De tænke på, at 
den er blevet fløjet her- 
til fra. Grønland …… 
- Hm! De har vel ikke en 
laks, der selv er svømmet 
herned? 

Stof til december- 
nummeret af NORDEN- 
OBS skal være redak- 
tionen i hænde se- 
nest 28. november   

lærlinge- 

uddannelse 
Som nyt er kommende 
EFG-lærlinges uddan- 
nelsestid forlænget 
med et halvt år, så- 
ledes at den samlede 
læretid på virksomhe- 
den er 3 år mod før 
2 le år 

De 3 år inkluderer en 
skoletid for plade- 
smedelærlinge på 29 
uger og for maskin- 
lærlinge på 30 uger. 

Mesterlærlinge har 
en uddannelsesperi- 
ode på 3 1/2 år, 
hvøri indgår en sko- 
letid på 32 uger så- 
vel for maskinlærlin- 
ge som for pladesme- 
delærlinge. 

Kantinen 
Ekspeditionslemmen i 
kantinen er blevet 
udvidet, således at 
betjeningsforholdene 
nu er blevet mere 
kundevenlige. Samti- 
dig er vor gamle 
drikkeautomat blevet 
udskiftet. Tromle- 
automaten er fjernet 
og erstattet af en 
lille mekanisk auto- 
mat, specielt bereg- 
net for slikmunde.  



Ny hovedkloak 
Danalith har nu i en periode ar- 
bejdet med nedlægning af kloakrør 
til fabrikkens ny hovedkloak- 
system. Under arbejdet er man 
stødt på flere forhindringer som 
betonfundamenter, stenhårde lag- 
ringer fra cement- og råjerns- 
produktionen samt uregistrerede 
el-kabler og kloakledninger for 
overfladevand. 

Aalborg kommune har godkendt ar- 
bejdet, og hovedkloaksystemet er 
allerede taget i brug, da der er 
nedlagt stikledning til hallerne 
P, N og M, hvorfra fabrikkens 
største koncentration af spilde- 
vand kommer. 

Øvrige stikledninger, der skal 
tilsluttes hovedledningen, på=- 
regnes udført i 1986, og den sam- 

lede udgift for kloakeringen be- 
løber sig til ca. 1 mill. 

ON 

  
Det er ikke fordi jeg bruger 
flere penge end jeq tjener 

jeg bruger dem bare hurtigere 
end jeg tjener dem.     

Personalid 
Udlært 

1985-10-11: 

Henrik Hvid Chri- 
stensen udlært 
som pladesmed 

Personale 

Fe 

i ør i 

Mr,     
Pr. 1985-11-01 er 
Peter Søndergaard 
ansat som pro- 
duktionsingeniør 

Ingeniør Ivan Hønge og ingeniør 
Søren Larsen er fratrådt pr. 
1985-10-31 

Tak 

Hjertelig tak til alle, som be- 
tænkte mig på min 25-års daa, 
og tak for beløbet, jeg fik at 
"snolde for", 

Kirsten Christiansen



op ort 
NORDENS BEDSTE IDRÆTSFØLK 1985 
  

Der er tradition for, at der ved 
den årlige idrætsfest skal kåres 
en vinder inden for firmaets 
idrætsgrene, Der skulle findes 
nogle nye spillere, fordi der var 
rejst nogle spillere m.m. i de 
forskellige idrætsgrene. 

Fodbold 
ev det lidt lettere at 

finde frem til årets fodboldspil- 
ler, da vi kun deltager i 5-mands 
hold. Det gjorde det lidt lettere 
for bestyrelsen at finde den rig- 
tige. Til lykke Claus Thomsen 
(lærling). Det var et meget popu- 
lært valg. 

Vinderne i de 3 B 

Bordtennis blev i år vundet af 
Jens Nielsen. Til lykke. 

Badminton blev i år vundet af 
EjTif Simonsen. Til lykke. 

Billard blev i år vundet af 
ommy Bjerregaard. Til lykke. 

Hej, medarbejder, bliv medlem af 
Idrætsklubben og få et bedre - 
sundere - velvære. Det er næsten 
gratis. Kontakt Viktor, hal M. 

DEN AÅARLIGE IDRÆTSFEST 1985 

Når Idrætsklubben inviterer til 
fest med medbragt madkurv er der 
også kamp om pladserne. Det blev 
til i alt 75 forventningsfulde 
glade spillere, der skulle i kamp. 

De mødte alle festklædte og med 
godt humør. Det er en fest, der 
er megen rift om. 

Formanden Calle bød alle velkom- 
men, en særlig velkomst til fruer, 
piger m.m. Man fik at vide, hvad 
og hvordan festen skulle forløbe, 
men det behøver man ikke at for- 
tælle en flok smedesvende? 

Spisningen begyndte, og der blev 
serveret fadøl, sodavand m.m., 
ikke at forglemme de små klare -   

og de gamle af vor fortrinlige 
bartender Villy. 

Der gik ikke mange halve timer, 
før der var fyret op under de 
unge og de lidt yngre svende. 

Musikken i år var af Egon & Arne. 
Det var måske ikke helt de yng- 
stes smag, men vi unge på 40 
fik træbenet i sving. Der var 
selvfølgelig også amerikansk 
lotteri med mange fine gevinster. 
Husk, det er lotteriet, der gør, 
at vi kan holde så god en fest. 

En tak til firmaet for de ting, 
vi fik til festen, men det er 
også tilladt for funktionærer 
at deltage. Så få festtøjet ud 
af mølbosen. 

En tak til festudvalget for en 
dejlig fest, hvor det hele gik, 
som det skulle! Vi blev alle f. 
Festen sluttede kl. 02.00, og 
alle gik glade hjem. 

Det er en fest, der tales om i 
de mange små og store hjem. 
Vel mødt næste år. 

3776 
Palle Andersen 

  
Idrætsfolk i hynneliat samvær


