Kronisk – af red.
I et af de allermest uventede comebacks siden Lazarus og Tornerose, er det red. en absurd stor fornøjelse at
byde såvel måbende, som intetanende - og så sandelig også - som demente tidligere læsere velkommen til
et helt nyt nummer af DSA-nyt –på alle måder et helt unikt nummer, der måske kun hårfint overgås af
Berlinmurens fald og EM 92, hvad angår overraskelsesmoment og fremtidsperspektiver i hvert fald.
Og det er i sandhed en uforudsigelig og ustyrlig tid, måske den vanskeligste i flere dage, dette tvivlomspundne medietilbud vælger at relancere sig selv ind i midten af, sådan BUM. En tid hvor det er umuligt at
sætte to streger under Facit, en tid hvor mennesker mødes, men kun sød musik består, en tid hvor døgnet
rundt hedder 24/7, eller 7/11 om man vil, og man kunne blive ved med at komme på forslag til mulige eksempler på tilfælde på, hvor hurtigt tingene sker – eller – bevares – ikke sker (her har red., formedelst et
større pengebeløb i små gangbare sedler, lovet en anonym styregruppe at undlade at komme med praktiske eksempler, red.).
Nå, men pga. gammel indestængt vane, og fraværet af blot nogenlunde anvendelig mental habitus, er der
allerede gået for lang tid med snak, og vi iler derfor videre til de rigtige nyheder om lidt, når opmærksomheden først lige for en kort bemærkning er henledt på den helt vildt underholdende begivenhed, der indtraf under julefrokosten i kopirummet, hvor to skygger i mørket overraskende nok viste sig at
væ….(forkortet af red.) – Og så til nyhederne:
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 Trods intensiv research i Udlængselsstyrelsen og på www.slægtsfår.sk, har det ikke været muligt at få bekræftet, at en af DSA’s kendte jurister, der påberåber sig alt muligt, herunder at være født i Atlanterhavet,
nogensinde skulle have sat sine ben der. Dermed synes de vedholdende rygter om, at benævnte person
skulle være direkte men uægte afkom af Solveig og en mangeårig DSR-konsulent på informixområdet,
ikke genetisk at kunne afkræftes (red. er ligeså spændt som I er på, om vi når at få en endelig afklaring
inden resten af dagen er gået godt, red.)
 M&Ms spilopmager og mediemongul Jim Giraf afviser at have lært sin asynkrone og stærkt accelererende
gangart på Riverdanceakademiet i Edinburgh – et bevægemønster, der bevirker forhøjet alarmberedskab
hos enhver forangående diagnosticeret med en blot let til moderat grad af forfølgelsesvanvid.
 Klaus Vestogøstersød Selin (bedre kendt som ”Hobbitten i Midten”, red.)
er blevet far til fire delvist sammen med Jane ØsterVesterbester, da de
sammen og samtidig har fået en meget lille ny dsa’er. Her fra DSA ønsker
vi tillykke, og det gør vi naturligvis med 2 korte og 2 små huhuhuhurra’er.
Klaus vil nu snarest forsøge at blive castet til den næste ”Far til Fire”
film, hvor han som den første nogensinde vil kunne spille både rollen
som Far og som Lille Per.
Aktionærsnydt
Det viser sig nu, at pauseskærmen på Emils PC efter mange forskellige og kreative gæt rent faktisk bestod
af medlemstilfredshedsindikationsbarometermålingen for 2013. Så kom det da endelig frem, og samtidig
kom det overraskende frem at kun overraskende 63% af medlemmerne overraskende siger de er tilfredse.
Det er særligt overraskende, når vi nu rent faktisk ved her i DSA, at det i virkeligheden er 70% der er til-

fredse, så de 7% er åbenbart bare utilfredse kværulanter, der har nogle helt urealistiske forventninger til os,
som de slet ikke kan være bekendt.
DSA vidste som sagt allerede før medlemmerne, at som sagt kun 70% ville være tilfredse med alt det vi går
og gør og slider og slæber og sågar også printer, og på trods af at vi knokler og spæner rundt fra morgen til
aften, op og ned fra kantinen, og sågar også i weekenderne, men kun når Louise kan se sit snit til at snige
sig fra hus og hjem, og have og teenagere. De sidste 30% er således helt håbløse tilfælde, som vi gør hvad vi
kan for, vel vidende, at det ikke nytter noget som helst at præstere max. overfor mennesker der er uden for
servicemæssig rækkevidde. Surt for os, synd for dem - tænk blot på hvad de går glip af, af goder og glæder
og tilbud på DSAshoppen, men måske allermest ærgerligt for den langtidsholdbare korttidskonsulent Ken
McLean Showman, der dermed må se sin målsigtede effektivisering på 30%, forsvinde ned i et sort hul af
utaknemmelige og upåvirkelige servicekonsumenter.
Leaning by doing
Og nu vi fortsat stadig er ved Ken McLosv osv. (procesforkortet til Klean, red.) så har han i øvrigt nu fuldt
ud implementeret det første resultat af effektiviseringsrunden, i og med toiletterne bag caféen nu er forbeholdt AKUTgruppen (det hed vistnok ”værdigt trængende” før i tiden, red.), og er inddelt i svømmebanerne stort, småt og diverse. Dette store skridt frem for AKUTramte blev fejret af styregruppen i stilhed
bag hver sin forsvarligt aflåste dør.
Præmiere
Her på redaktionen er vi måske ikke altid de første til at hoppe med på
vognen, men når dog som regel alligevel lige at svirpe en lasso om anhængeren før det er for sent, og derfor er det helt naturligt, at vi efter
personaleforsamlingsmødet nu har opfundet produktet SERVICEbrevkassen. Og det var da mildest talt vist også på høje tid, for der lå faktisk
allerede en henvendelse og ventede, og den lyder i al sin ankelled således:
Kære SERVICEbrevkasse
Jeg er rigtig rigtig meget rigtig ked af at jeg ikke altid, men nogle gange og ikke engang som regel, giver klar besked
når jeg skal udtrykke det jeg gerne vil sige ud fra det jeg mener eller tænker det kunne være smart at mene. Faktisk er
jeg så ked af det, at jeg slet ikke ved, hvornår jeg sidst har været så ked af det. Jo for resten, det var da i sidste uge, hvor
jeg kom ned kl. 11.22 lige efter Claus Schou, og troede der var laksespyd på tatarbund og olierede perlehøneinderlår, så
var der i stedet svinekæber i æbleflæsk og sursød sauce i bulgur og knækkede hvedekerner og chokolade (fra Lilleø, red.)
– da var det jeg græd, og knækkede sammen (ligesom hvedekernerne, red.), og nu ryster jeg over det hele undtagen
næsen, og tør næsten ikke mægle et ord, og oven i købet for at det ikke skal være lyv, så sagde Merete hemmeligt til
mig forleden, at hun i næste uge vil ….(forkortet af red.)
Med bange anelser – ”Den Uklare”
Kære ”Den Uklare”
Jeg blev så ked af at du blev så ked af det, og nu hvor du beskriver det så præcist, så husker jeg tydeligt den dag jeg så
du kom hen til byfeen, og Claus Schou var næsten færdig med at spise, og husker du dagen efter – det var helt vildt –
der var slet ingen der gad og gå ned og spise, udover Claus Schou naturligvis, der sad der helt alene, sammen med
ham med hatten. Men det gode ved det er, at din kun lidt uklare beskrivelse (sjovt du har et billetmrk., der lige passer
ind, LOL red.) gør det helt helt tydeligt, at det der er sket for dig er, at du har pådraget dig et serviceudløst løftetraume. Det er simpelthen det du fejler.
Så med denne klare besked, håber jeg du har fået din tryghed tilbage og ser nye veje til at komme tilbage, gerne
24/7 - men 7/11 kan også gøre det til en start – du skal i hvert fald føle dig velkommen på moderkontoret.
Med venlig hilsen og jeg håber den fes ind? red. på SERVICEbrevkassen (samme som undertegnede, red.)

Screenshot fra webcam hos Facilia test Group inc. (DSA’s Peter Binyrebark ses på det midterste billede)
Breaking knews
Det synes nu endelig bevidst, at juristen, der stadig råber og er anonym, rent
faktisk og genetisk har fårfædre i Atlanterhavet. På sidste etape i DHL-stafetten
gennemførte han således i klokkeklart lunde-trav, hvilket tydeligt kan stedfæste
hans oprindelse til en ø i trekantsområdet Shetland – Scoresbysund – Svalbard;
et område Solveig beviseligt aldrig nogensinde har befundet sig i, da hun som
bekendt døjer med søsyge, latterkramper (den farlige der lyder som panisk
grønbenet rørhøne, red.) og kolde fødder, og modtager det sjældne §4, stk. 1803
tillæg (omhandler sygelig angst for større havdyr, red.).
Det har ikke været muligt at få en kommentar fra den eksotiske jurist, da han straks efter frifindelsen startede en folkloreinspireret solokædedans på 16.375 vers, der her ved redaktionens afslutning endnu manglede omkring halvdelen.
Annoncesektion

