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PROLOG 

Kære alle kære læsere. I disse for vort land så svære tider, hvor køen foran billetlugen før en gratis 

U2 koncert på Ofelia Beach kun overgås af køen i Telefonservice, og det er ligeså let at få et job på 

et sygehus som det er at forstå Klaus Bondam, er det på højtid at sætte spaden i jorden og tage en 

time-out – at synke spyttet en gang, at løfte blikket fra navlefnulleret og se på de store overordnede 

linier og trends’s, for derigennem at mærke den friske luft gennem de snøftende næsebor, at se at 

himlen fortsat er grå og trist, og nyde tanken om de endeløse gode, livsbekræftende og spændende 

tiltag og episoder, der trod salt – undskyld - trods alt sker omkring os, mens vi har så travlt så travlt 

med at tage endnu en tur i vort søsterselskabs trædemølle. Fx kan vi her fra red. nævne, at…… 
 

 
 

 …den årlige DHøL stafet i år – aldeles uventet – blev vundet af et både 

før og efter begivenheden upåagtet b-hold fra Team Nord (ak ja, så har 

de også prøvet at være fremme i skoene i år, red.), bestående af Niels 

Englehop, Martin Haltebert, Hanne Hopkan og Gitte Skyndemand.  

 

…favoritterne fra Team Syd – Marathonanne Jensen, Käthe Benzin, 

Pernille Hinke og Merete Skovkæk – kom overraskende ind lang tid 

efter vinderne, øjensynlig fordi de havde været lidt længe om at dele 

lyserøde postkort ud med dårlige undskyldninger om hvorfor de ikke 

vandt…. 

 

 

Opdateringer fra DSA-Facebook-Live  

Med eneret for DSA-nyt præsenterer vi her (som de eneste, red.), nogle af de mange mange (helt 

utrolig mange, red.) nye ansigter, der mere eller mindre panisk - om end tilsyneladende målbevidst -

er begyndt at bevæge sig rundt i vor midte, for på et tidspunkt i en ikke fjern fremtid (på sigt, red.) 

at blive fuldstændig som en af os: 

 

….Jeaunini Joergeenseeen har arbejdet i flere menneskealdre, og har aldrig haft så meget som et 

toiletbesøg eller oplevet at komme for sent pga. HUR, Movia, HT eller Kjøbenhavns Sporveje. 

Jeaunini leder i sin fritid et vokal-ensamble på Dursland, og hun har et 10-turskort til Mollinien. 

Hun holder aldrig ferie, men sparer op så hun kan gå på efterløn som 49-årig, eller opfylde 2 års 

reglen som 50,25 årig….(hvem sagde driftssikker?, red.) (”Det gjorde michael”, ifølge flere kilder 

tæt på red.)… 

 

…. kongelig hofrapporter Camilla von Sdr. m’Omme  er ny redaktør af DSA’s magasin ”Kig lige 

ind og Se & Ud” (…& Hør, red.). …og om end det er meget meget – ja nærmest upassende uheldigt 

på nuværende tidspunkt med så unødvendig konkurrence på et vigende marked, (ikke lige vores kop 

te, red.) byder vi her fra red. alligevel storsindet velkommen til vor ”kollega”, der særligt har ud-

mærket sig med sine mange års dyneløfteri indenfor den private sektor, bl.a. i JYSK…. 

 

….Merryanne Glöggøre er ansat til at skabe julestemning på hjemmesiden, gi’ et nyt ansigt til face-

book og arrangere julefrokost. Sammen med Camilla udgør hun duoen ”The Poly-Esthers Substitu-

tes”, der allerede optræder hjemmevant i medierne og har rigtig mange hits på hjemmesiden…. 

 



….Ca.line Olsen er omtrent den sidste, der er begyndt, sammen med Ivrig Kontorelevska, men så 

når vi vist heller ikke ret mange flere af nye. Godt og vel…det skulle dog lige være, at vi skylder at 

præsentere ingen ringere end:   

 

…Anni Fyrtårn Pilgaard…der er udvalgt som ny formor for DSA - 

efter Gretemor, der til stor personlig sorg for red. pludselig abdicere-

de, hvormed red. dermed med et enkelt slag mistede en markedsandel 

på 100% af sin trofaste læserskare.  

 

Det skal for god ordens og slægtsforsknings skyld nævnes, at Allan 

Pilgaard er fætter til sin kusine Anni, og at Anni har boet i Esbjerg i et 

hav, af år – og at hun her ses på årets julekort sammen med sine 3 

mindre brødre… 

 

 

Ken Shuman (hov, han er da også helt ny, red.) fra DSA’s nye rengøringsselskab ”CLEAN- Con- og In-

sult”, har allerede ryddet op i en del forretningsgange og interne kutymer, som en naturlig følge af kusi-

neskiftet i DSA: 

 

- Blondinevitser fjernes fra ethvert præsentationsmateriale, samt forbydes i Team Syd (Team Nord har 

fortsat 8 måneder tilbage af den hævd, den tidligere afdelingschef Pia Sletikk Sjov ganske ufrivilligt, 

men til stor morskab, fik indført).  

- Rejehop indføres som fast morgengymnastik på ulige hverdage. 

- Der skal udsættes flere fisk i farvandet omkring Lilleø. 

- Der skal være flere Johnny Madsen CD’er i julegaveudvalget. 

- Flere fætter/kusine fester i Kvæsthuset. 

- Indkøb af en lille trawler, gerne lidt større end DSR’s nyeste strejkevåben, der af og til ligger til kaj li-

ge udenfor Kvæsthuset (se det vellignende foto af HMS Grete herunder, red.). 

 
 

Ifølge en forkortet udtalelse fra K. S. (der sparede vi lige lidt mere, red.) forlyder det, at kusinen i øvrigt har 

et hav af gode idéer. 

 

Det kan muligvis være rart for en og anden skeptiker at vide, at K selv praktiserer CLEAN Management 

derhjemme i sit eget liv. Faktisk hed han på et tidspunkt Kenneth Schaumannnnnnn, men efter en blind date 

hos en LEANerolog, hedder han nu bare Ken. LEANerologen hedder i øvrigt Barbie, og siden de tog bindet 

fra øjnene, har de fusioneret (og dermed sparet husleje og el, red.) og levet enkelt og lykkeligt uden unød-

vendige processer og forretningsgange (unødvendige dikkedarer er det også slut med, red.).  



Forenings-, fusions- og karteldannelser – sidste nyt 
 

- Jordemoderforeningen forventes i løbet af kort tid at slå sig sammen med landsforeningen ”Retten til 

Liv”.  Lillemand Bondo forventes også at blive formor den nye sammenslutning, der naturligt nok 

kommer til at hedde ”Livmoderforeningen”. 

 

- I benchmarkingrapporten for karteller etableret i 2009, ser det ikke ud til at DSA når nye højder. Såle-

des må det konstateres at hverken Jane eller Klaus Schwestersøster på trods af beundringsværdige for-

søg er vokset med mere end blot en enkelt Mille-meter.  

 

- Løbeklubben og PMS-foreningen har af sparehensyn slået deres månedsblade sammen. Fremover 

kommer bladet en uges tid før og bærer titlen ”Midt i en løbetid”. 

  
 

 

Berigtigelse. 

Red. er efter voldsomt pres mod direktør Meriter Nedergaard (tidl. kaldet ”Nederen”, men efter udnævnel-

sen af kusine Anni oftest omtalt som ”Bivognen”, red.) blevet bedt om at bringe denne berigtigelse: 

 

”Jeg beklager, angrer dybt og ærligt, ligger vågen om natten, og ved ikke om jeg nogensinde tilgiver mig 

selv – at jeg (og nu kommer det vigtige, red.) på urimelig, uoverlagt og uanstændig vis, har mistænkeliggjort 

og miskrediteret de journalistiske og evt. andre –istiske egenskaber hos red., så  nogle med urette kunne ha-

ve fået opfattelsen af, at jeg har indikeret, at red. skulle have pyntet på sit CV ved at udgive sig for at være 

journalist (lidt ligesom Susanne Kageholm, bare ikke helt så groft som i hendes tilfælde, red.)”  

 

Tak for det, så fik vi det på plads – det er helt i orden, alt er tilgivet herfra, nu er det tid til at 

komme videre. Red. kan nu igen ranke ryggen, og børste støvet af sin hjemmestrikkede red.-

vest (ikke redningsvest, paphoved!, red.)! 

 

”PS: Det jeg egentlig mente var, at red. med sin særegent stilrene, grænsende til det monotont konforme og 

af og til decideret kedelige fremtoning, ville kunne pynte på ethvert WC”.   Sign. Meriter Ned&gaard 

 

 
  



SPORT OG MAD – et individuelt tillæg til alle 
 

Som vi tidligere vistnok har glemt at berette, blev sidste års DSA-mesterskaber i Rislavement aflyst pga. 

manglende frivillige til dette ekstra arbejde. Men det har på ingen måde slået luften ud af maven på arrangø-

rerne, der i år relancerer konkurrencen under navnet ”Quiz-i-grødris”. 

 

Der er på forhånd stor forhåndsinteresse for årets sidste store mediebegivenhed (da red. har fået forbud mod 

at rapportere eller streame direkte fra julefrokosten). Interessen samler sig primært om deltagerne ( i og med 

de fleste tilskuere har hvisket i krogene, at de allerede er trætte af grødris, bare ved tanken). 

 

 
 

Med eneret for DSA bringer vi her et portræt af årets finalister: 

 
A. Klaus Klumpelein - Gennem et langt liv har han opnået stor erfaring i at skumme fløden, men selv 

om mange synes han minder om en outsider, bliver det måske til sidst udslagsgivende, at han er den 

mest grødlabile af samtlige deltagere.  

B. Lotte Light&Fire – Har i år som den første udlænding nogensinde deltaget i Berlin Open, der blev 

afviklet ved Brandtenburger Tor, hvor det blev til en flot flot placering som nummer 40 (den bedste 

udenlandske placering nogensinde, red.).  Har måske en fordel i og med hun efter sigende kun bruger 

sine egne Brandte mandler. 

C. Stig Monstermandel – Måske den største favorit, som forsvarende Dansk Mester i Grødhoved, og 

deltager i dette års Champions League i single-rækken. Har i de senere år engageret sig i catering, 

idet han benytter enhver lejlighed til at udbringe en skål. 

D. Kirsten Hyttemeyer – Kogekunstens Grand Danois er nu tilbage efter flere års fravær fra den inter-

nationale scene og det lokale suppekøkken. Kirstens stærkeste trumf-kort må siges at være hendes 

livshistorie kogt sammen med grøden (den er noget så rørende, red.), plus det faktum, at hun netop 

har fået syet kommunens støttestrømper om til forstærkede skåneærmer til mormoroverarmene. 

Ja, det bliver tæt, ingen tvivl om det, og spændende bliver det også at se hvem der vinder, og dermed vinder 

titlen som ”Årets Flødeøre 2011” med ret og pligt til at bære titlen af samme navn.  

 

 

 
 

 

¤¤¤BREAKING NEWS¤¤¤ 

 

Det forlyder netop nu, at den internationale risretsdomstol har stadfæstet dommen på 2 års international ka-

rantæne, som Stig Monstermandel pådrog sig, efter at han fjernede mandlerne hos en modstander under VM 

i Rislamabad i 2009.  

 



PIXIordbog – bagsiden af dit individuelle tillæg  

(DSA’s første PIXI-ordbog bør vi nok lige nævne, red.) 

 
Når man siger: 

 

 

Betyder det: 

Karantæne Frivillig periode uden dagpenge pga. manglende indsigt i regler 

og/eller forståelse for alvoren af ens økonomiske situation. 

UPH Den risiko man løber for endnu en frivillig periode uden dagpenge 

pga. stædighed og/eller manglende evne til at planlægge ens tid. 

Man kan selv bestemme hvornår man vil lægge den, og det er en 

fordel. 

Barn syg Stor del af ens løn DSA gladelig betaler, fordi man ikke gider sørge 

for at ens barn er ordentlig klædt på om vinteren. 

Pensionsbidrag En betragtelig del af ens løn der gemmes væk så man kan få den når 

man bliver 60 år, så man kan blive hjemme fra arbejde, indtil man 

på forunderlig vis med lynets hast har soldet det hele væk, så man er 

nødt til at komme tilbage som seniorvikar. 

Frivilligt ekstra arbejde Frivilligt ekstra arbejde udenfor normal arbejdstid, så det fortsat er 

muligt at være på Facebook i den normale arbejdstid. 

TTS Mundtlig advarsel om, at hvis man ikke snart gider og lytte til det 

der bliver sagt, så bliver man bombet tilbage til hulkort, stencils og 

skrivemaskine. 

Individuelt tillæg En slags lange uldne underbenklæder, der varmer rigtig meget, indtil 

én kollega spørger om ikke man synes der er nok varmt i forvejen, 

hvorefter man begynder at svede. 

 

 

 
 

PIXI-møder 2011 

 

I 3. halvår 2011 forventes det at DSA kan tilbyde følgende helt nye PIXI-møder til medlemmer: 

- ”Helt færdig møder” – afholdes hvis der overhovedet er nogen der oooorker det. 

- ”Toget er kørt møder” – afholdes hos DSB og attesteres af Anni Ravn. 

- ”Det er aldrig for sent møder” - afholdes af DSA’s helt egne Egtved-piger: Igen-Igen Henriksen og 

Kirsten Runekamp. 

- ”Boligindretning, nu hvor du er ledig” – ved Carsten Bo Bedre, Esther Flytning Kær og Pernille 

Hænge Køje. 


