Den Skarpe Avis – 1. årgang – 2. (og sidste, red.) udgave – 1.
oplag
Rettelse: Vi skrev forleden, at under et socialrådgivermøde i DSA var der en af
medarbejderne der fik en prop. Der skulle naturligvis have stået, at der var en der fik en
Prip. Vi beklager.
I samarbejde med tidl. Sonofon (der jo skiftede navn, fordi kunderne troede det stod for
”sorry, no ’fone”, red.) er årets telefonstemme i DSA nu endelig fundet. Ikke overraskende
blev det Else Farin, der viste sig at have den sødeste telefonstemme. Samtidig valgte
komitéen at give en sidegevinst for god, kærlig og omsorgsfuld betjening af medlemmerne
til Niels Angelheart.

Sidste nyt om alarmsystemet i Kvæsthuset: ”Mellem 5 og 8 må hovedindgangen ikke
anvendes, med mindre man skal ind. Mellem 8-16 må medlemmerne ikke anvende
hovedindgangen, men skal ringe og bestille tid inden klagefristens udløb. Mellem 16 og 5
bedes man holde sig væk af sikkerhedsmæssige årsager”. (benchmarkingtal og
kundetilfredshed, red.) Underskrevet og med venlig hilsen fra Connie Durups,
sikkerhedschef.
Udvalget vedr. teambuilding i DSA har nu endeligt besluttet hvilke discipliner, der kan
konkurreres i ved DSA’s idrætsdag her senere på sommeren. Valget er faldet på følgende:
- 8’er uden styrmand (indsendt af Kirsten Padledyst)
- ølstafet (foreslået af Dorthe Pripps og Hanne Hofman)
- værtshusslagsmål (forslået af Bente Tyson og Kirsten Krokamp)
- gadekamp (foreslået af Elly Køller)
Den Skarpe Avis kan her, efter stort pres fra læserne, nu åbne op for en kombineret læge- og
billetmrk. brevkasse, hvor vi allerede nu kan begynde med det første brev:
”Kære Lægebrevkasse: Jeg oplever tit, at jeg har svært ved at koble fra – når alle mine kolleger går
hjem, bliver jeg grebet af separationsangst, og jeg kan ikke rejse mig fra min stol. Jeg tør ikke. Jeg ved
ikke hvad jeg skal gøre, kan I hjælpe mig?” med venlig hilsen NN (navnet er redaktionen bekendt,
red.) (sådan er det normalt med billet mrk., red.)
”Kære NN. Når du vil hjem, skal du tage dit overtøj på, og så trykke Ctrl og Esc samtidig på dit
tastatur, så kan du rejse dig op og gå hjem uden problemer.”(venlig hilsen, red.)

Og vi kan lige nå et ekstra spørgsmål:
”Kære Lægebrevkasse: Jeg får af og til af pludselige angstanfald, når jeg vender mig om og ser på min
kollega ved siden af, han ligner nemlig en elefant: intet hår på hovedet, store bedrøvede øjne og en
ordentlig snabelformet tud – hvad skal jeg gøre??” med venlig hilsen NN (en anden end før, red.)
Kære NN. Jeg kan betro dig, at mange har det på samme måde som dig med den pågældende – men
hvis du sender ham en e-mail på adressen: giderduikkegodtligetageden@tak.nu – så skulle det gerne
hjælpe.”(venlig hilsen, red.) (samme som før, red.)

Ved det forestående aftenbesøg i ZOO har hr. A. Koste-Skafte Hansen, til den tid efter netop
udstået karantæne, indvilget i at holde et specielt foredrag om vandpattedyrene i de samlede
danske zoologiske haver. Det forventes at blive et både sælsomt og spændende foredrag, da
Koste-Skafte Hansen i det daglige praktiserer som søkoterapeut.
I det hele taget er der rigtig mange der ser frem til en spændende aften: ”Jeg glæder mig
specielt til chimpanserne” udtaler Abelone Mortensen – ”ja, jeg tror det bliver hylende
morsomt” – tilføjer Bjarne Warulv, men den der nok blev mest glad og klappede vildt i sine
luffer, var hr. K. Hans Borg Pingvin.
Og så har PKA netop meddelt, at gruppelivsordningen desværre må ændres, så den
afspejler det aktuelle trusselsbillede for fjerkræinfluenza. Ændringen kan dog forhindres, og
varslingen annulleres, såfremt følgende forholdsregler straks iagttages:
 Stig Månster skal ligge i 300 timers effektiv isolation i lufthavnsdetentionen når hans
orlov er slut.
 Jens Fromsefjer skal øjeblikkelig skifte navn.
 Kykke Lykke og Søren Fasan Koch skal dele et enkeltmandskontor og må ikke bruge
toilettet i gården i træktiden.
 Dorthe Pip må ikke sige noget.
 Susanne Krageholm skal fremover spise frokost med Anni Ravnemor.
 Dorthe Merete D. M. Nielsen må ikke længere få en fjer på.
 Tina Slørhale og Bente Tyson må ikke længere gå med uglet hår.
 Alle øvrige ansatte skal vaccineres mod gæslinger, mågesyge og rødhalse.

Endnu en nyskabelse ved denne udgave af nærværende (allesteds-, red.) avis er
opslagstavlen. Her kan anonyme medarbejdere (udelader unægtelig en del, red.) komme med
spørgsmål og efterlysninger. Vi bringer her de første:


290242-0001 Halvor Anholt-Samsøe har indsendt diverse blanketter og dokumenter,
hvoraf en enkelt er bortkommet. Så hvis du finder Halvors erklæring, bedes du taste
den ind på billede 20, så han igen kan få sin efterløn til tiden de næste 6 måneder.



241269-2005 Maria Josefine Juul Nissen skal optages i a-kassen som dimittend, men
hun er færdig som både radiograf og bioanalytiker (en såkaldt ”biograf”, red.).
Hvordan registrerer jeg hende? Indsendt anonymt af Anni Tunnél.



Løkke Østerkok - vejleder i misbrug - vil henlede opmærksomheden på ugens billige
tilbud på værktøj i Hjem & fix.



Merete Storbæk - ekspert i barselsspørgsmål - bager på ny pjece til DSA produktionstid: ca. 9 mdr.

Jobogliv (absurd sammenblanding af absolutte modsætninger, red.) – genoptager sammen
med driftssundhedstjenesten i næste uge målinger af støjniveauet i DSA. Det forventes på
forhånd, at det vil vise sig, at det er Finn Skovhøj og Holger Båtråb, der har det højeste
støjniveau, mens det nok er hr. K. Hans Borg Pingvin, der har et af de laveste støjniveauer,
med ca. 60 cm’s forskel. Resultatet forventes at udmunde i forslag om, at de to førstnævnte
tilmeldes en antenneforening og bliver afskærmet og isoleret med en bedre jordforbindelse,
subsidiært at de placeres afsides i kælderen.
Sidste nyt: Lillian C. beder os oplyse til Anni Tunnél, at det pågældende medlem som
dobbeltdimittend naturligvis skal kombinationsforsikres, og samtidig tilbydes en ekstra
sundhedsforsikring i denne helt nye faggruppes sygeforsikring: Biografklub DANMARK –
gruppe 5.
På egne og på redaktørens vegne skal Den Skarpe Avis beklage, at avisen igen er gået i
trykken udenom SU og kongressen. Fremover vil påtænkte udgivelser (der kommer nok ikke
flere, red.) naturligvis – efter gældende og uskrevne regler, blive forelagt
fællestilLisMurmannen, så hun har mulighed for at komme med kommentarer og andre
fortrolige oplysninger.
Personaleforsteningen har arrangeret et nyt arrangement i stedet for den aflyste
vinsmagning her i marts måned. Man har nu planlagt en stortur til sønderjyllands
amtskreds, hvor man vil lave 5 liters pap-vinsmagning om formiddagen og tage på en
efterfølgende rundvisning i Haderslev misbrugscenter om eftermiddagen. På vej hjem i
bussen vil der blive leget ”den som flaskehalsen peger på”. Tilmelding til Dorthe Prop.
Det var alt for denne gang – redaktionen bliver nu uformelt nedlagt og lukket, og personalet
sendt hjem. I hvert fald indtil der igen sker noget relevant i DSA. Skulle det trække ud til
sidst på året, kan det komme på tale at lave et særnummer, mens vi venter på passende
morskab (formandsmøbel, red.).

