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Ved den årlige kåring i havnefront-look-

a-like i DSA vandt Dorte E. i  kategorien 

”bedste administrative modstykke til den 

lille havfrue”. Havfrue-wanna-be’en 

udtaler efterfølgende, at der egentlig ikke 

var nogen ben i at vinde den  

konkurrence, da eneste anden tilmeldte 

deltager var taget på orlov i Asien. 

Alligevel skal der lyde et tillykke her fra 

redaktionen, der kvitterer med 2 flasker 

shampoo (mod skæl). 

 
 

 

 

Efter ansættelsen af Finn Skovlsen fra KRIFA (ham den høje tynde), og Jens Ditlevsen – 

ligeledes fra KRIFA (ham den ikke helt så høje tønde), har chefdirektør Merete Nederen 

været nødt til at beslutte at ansætte yderligere en tømrerhåndfuld kvinder til at genoprette 

hormonbalancen i selskabet. 

 

Og vi bringer denne uges benchmarkingtal fra AK-modvirke: 34, 56, 67-5, 76-76 (og 1 blank) 

og endelig MCVIIXX. Ikke mindst det sidste tal er en meget stor overraskelse, men vi kan 

røbe, at det drejer sig om en person på meget gammel efterløn. Denne uges tillægstal er 

7eleven. 

 

Til stillingen som arbejdsmarkedspolitiskkonsulent i DSA-sekretariatet kom der bl.a. en 

ansøgning fra en meget interesseret hr. Claus Hjort Federiksen, som imidlertid ikke engang 

kom til samtale vedrørende stillingen. Chefdirektør Merete (Nederen, red.) begrunder 

afslaget med, at ansøgeren ikke havde det ringeste begreb skabt om arbejdsmarkedspolitik 

(det vidste vi godt, red.), og derfor ikke kom i betragtning.  

 

IT-afdelingen oplyser, at man ved en fejl har skrevet på samtlige dagpengespecifikationer, 

at dagpengekortene for marts ikke må underskrives. Der skulle naturligvis have stået at de 

ikke må underskrives inden 19. marts 2006, men den sidste linie er gledet ud til fordel for 

linien ”DSA gør det lidt sjovere at være ledig” 

 

Under den ½-årlige filmfestival i kantinen blev en af de nominerede film diskvalificeret 

inden lodtrækningen – det viste sig at Shrek II var nomineret af hr. A. Koste-Skafte Hansen, 

selv om han på forhånd kendte reglerne om, at man ikke må nominere film man selv har en 

hovedrolle i. Flov og brødebetynget modtog A. Koste-Skafte Hansen dommen på 111 timers 

effektiv film-karantæne, samt en klagevejledning. 

 

Der er bevilget orlov til karrierepasning for sagbehandler Sören Svenskson, der skal under 

behandling i distriksfpsykiatrien i Köbenhavn. Sören udtaler hertil, at det nok ikke bliver det 

store spring, når nu han i forvejen er vant til at arbejde med tossede forretningsgange, og er 

omgivet af skøre kolleger, der ustandselig har brug for hjælp til både det ene og det andet. Vi 

siger pöj pöj med orloven. 



 

På et hovedforstyrrelsesmøde i sidste uge har HB besluttet, at DSA fremover skal hedde 

Danmarks Sjoveste Arbejdsløshedskasse. Formand Grete Christensen (mor, red.) udtaler: ”Vi 

har jo altid været lidt til grin, og det kan vi ligeså godt prøve at få noget godt ud af. Desuden 

kunne det være vi kunne tiltrække nogle andre og lidt mere underholdende faggrupper”. 

 

Løbeklubben i DSA har pga. svigtende medlemstilløb satset hele butikken på en storstilet 

reklameaktion. Der er derfor ophængt reklameskilte rundt omkring i DSA, der henviser til 

løbeklubben. Skiltet ser ud som herunder på billedet. 

 

 
 

Månedens limericks 
 

Alle i DSA ville gerne ha’ Claus Hjort som ny direktør 

Undtagen Grete 

- hun ville ha’ Merete! 

 

Alle i HB fik et føl, da de så tallene for medlemstilfredshed 

Undtagen Connie 

 -hun fik en pony! 

 

Den Skarpe Avis byder vore to nye afdelingschefer rigtig hjertelig velkommen. Under vores 

research om de nye executives, blev vi i første omgang ledt på det vildspor, at der skulle 

være tale om de to estiske pop-piger der i sin tid gik under navnet TATOO. Men nu kan vi 

røbe, at Pia og Louise er etniske danskere og ikke estiske danskere. Vi håber alligevel de 

hurtigt kommer med på noderne i DSA. 

 

DSA-mesterskaberne i isdans på Kongens Nytorv blev afholdt i bidende solskin og havde 6 

festklædte deltagere. En vinder kunne ikke findes, da man ikke kunne blive enige om regler 

eller hvilken retning man skulle løbe i. Der kunne dog hurtigt opnås enighed om, at Stig ”the 

Ice-monster” Mønster ikke vandt, da han bare skøjtede rundt på barerne i fjernøsten. Hanne 

WADA Hoffmann udtog dopingprøver på en nærliggende café, men uheldigvis kom 

bartenderen ved en fejl til at servere dem som shots ved et nærliggende bord.  

 

Nu bliver der langt om længe gjort noget ved indeklimaproblemerne i DSA. I samråd med 

køkkenet i den store kantine, har man nu fastlagt meget stramme regler for sammenblanding 

af frugt og grønsager i middagsretterne. Det er efterhånden alment anerkendt, at indtagelse 

af frugt og grønsager samtidig, øjeblikkeligt medfører dannelse af ukontrollerbare mængder 

af luft i maven, samtidig med at der udvikles decideret sundhedsfarlige gasarter. Det 

forventes allerede fra 1. april, at man vil kunne måle et bedre indeklima i lokalerne.  

 

PS: Lillian C. beder os oplyse, at der ikke skal foretages omregning, selv om mængderne er 

ukontrollerbare. 



 

Og så er det jo egentlig ved at være forår, og det betyder, at vi skulle have været i gang med 

den årlige konkurrence om hvem der kan lave de sjoveste tegninger af formandskabet i både 

DSA og DSR. Imidlertid har vi valgt at aflyse konkurrencen, da vi jo inderst inde godt ved, at 

sygeplejersker har meget sarte sjæle (er meget pirrelige, red.), og en stærkt karikeret tegning 

af deres formand kunne udløse en følelsesladet storm af logo-afbrændinger, eller det der er 

værre. Så det tør vi ikke. Vi beklager. Undskyld! Nu har vi sagt det!! 

 

Vor næstformand (stedmor, red.) afliver nu offentligt vedholdende rygter om, at det har 

været på tale at hyre polske sagsbehandlere til at presse overenskomsten for gode gamle 

danske sagsbehandlere (etniske, red.) i DSA. I en pressemeddelelse til DSA’s sekretariat siges 

det endvidere: ”Jeg stiller mig uforstående overfor, hvorfor folk går og tror jeg har sådanne 

tanker, og at man tror jeg har familie i Polen, som jeg prøver at snige ind ad svingdøren lige 

ved skuespilhuset onsdag efter kl. 22.15 - det er grebet helt ud af det dårlige indeklima” – 

udtaler altså Connie Krakow. 

 

Dorthe Merete Dorte M. Nielsen (host host, red.) fra serviceadministrationen beder os 

bringe denne rettelse af udsendte mødeindkaldelser indenfor de sidste 24 timer: 

Mødet 14. maj kl. 14 er flyttet til 15. maj kl. 15 

Mødet 29. februar er aflyst 

Mødet 26. maj er udvidet til også at omfatte sagsbehandlervikarer der har været i DSA inden 

udløb af deres referenceperiode siden 1998. 

Øvrige møder er kun gældende såfremt der er sendt dobbeltbekræftelse via e-post, sms og 

GPS. 

Vi ses til møderne! (måske, red.) 

 

Ved en opsigtsvækkende dom ved menneskeretsdomstolen i Strasbourg, er 

eksklusivaftalerne mellem team Nord og team Syd underkendt med resultatet 9-8 (efter 

forlænget spilletid, tovtrækning og ølstafet). Der er hermed opnået mulighed for, at man frit 

kan vælge, hvor i DSA man ønsker at arbejde. Det ser dermed også ud til at gulvtæppet er 

fejet væk for TTS (Temmelig Tom Strukturdiskussion, red.). I en noget overraskende 

kommentar fra tidl. Poul Schlüter hedder det bl.a.: ”TTS er stendød”. 

 

Det var alt for denne gang – bidrag til næste nummer skal være redaktionen i hænde. 

 

 

 

     

 
   
  

 
 

 
 
 

 

DSA i Kvæsthuset fylder 1 år i 

dag – redaktionen ønsker tillykke 

– nu kan vi så snart begynde at 

gå. 


