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DSA-nyt støtter klistermærkesagen 



Kronik og praktiske oplysninger om denne udgave 

I disse for vor redaktion så svære tider, hvor konkurrencen fra nye medier skyder op overalt 

omkring os (så langt øjet rækker i en vinkel på 360°, red.) i form af udenlandske 

sensationsmedier eller håbefulde novelleudgivelser, er det på tide ikke længere at se med 

lukkede øjne på det faktum, at red. i den grad har brug for en ændring i klimaet her på 

redaktionen. 

 

For ikke at spilde læsernes dyrebare tid, har red. derfor denne gang valgt at skrotte 

midtersideartiklerne om sport og kommunikation. Til gengæld har vi stukket et indstik ind, 

bestående af dette års farvestrålende klistermærker, der frit kan benyttes som festligt pynt 

på din julepost til medlemmerne. Klistermærket er i år designet af en hidtil helt ukendt 

designer, som vi desværre har glemt navnet på.  

 

Men nu, ikke mere snak – vi iler til sidste nyt om mangt og meget fra DSA, fra vores 

allesammens, og Meretes og Hendes Verden. 

 

Et udvalg af hyperaktive seniorer skal senere på ugen vælge, hvem der skal være årets 

”spydige spids”. På forhånd er der hård kamp mellem Damp-Iben-Igen-Igen, Boomerang-

Bente, Come-back Kirsten og Lille-Lise Johansen om at få tildelt en ekstra ration af 

spisebilletter til kantinen – men der er dødt løb i prognoserne, da ingen forventes på forhånd 

at være helt ude af billedet, ej heller i 2010. 

 

Sporten udgår 

Pga. julefrokoster landet over, udgår sporten denne gang. Personligt betragter red. det som 

et nederlag, da han havde glædet sig til at læse nyt om reaktionerne efter det norske 

sparkstøttinglandsholds overraskende store nederlag til Vatikanet i sidste uge.  

 

Nyt fra Arbejdsivertoratet 

Medlemmer af en a-kasse kan nu vælge at få udbetalt CO₂ neutrale dagpenge. Det sker ved 

at krydse af i en af rubrikkerne:  

 

◊ - jeg har ikke overanstrengt mig i den foregående periode  

◊ - jeg har ikke lavet en skid i den foregående periode 

 

Tiltaget forventes at bidrage positivt til klimaet med i omegnen 4 kg CO₂ pr. 1000 ledige pr. 

kvartal pr. år, efter relevant korrelation med omregningssatsen. 

 

Nyt fra uregistreret post i læserbrevkassen 

I dag i lederbrevkassen har vi fået 2 spørgsmål – og traditionen tro, starter vi med det første: 

”Hvis Louise Høg avancerer til en højere stilling, skal hun så have sin egen kondor? 

Og inden vi svarer på det, tager vi lige det andet spørgsmål, og det lyder (altså ser ud, red.) 

som følger: Hvorfor er der aldrig Heiku-digte i DSA-nyt? 

 

 

Idet vi bringer i venlig erindring, at Heiku-digte slet ikke hører til i et seriøst blad som dette 

(eller evt. som andre, hvis det giver mere mening, red.), bringer vi svarene senere i avisen. 

 



 

Uligevægt 

Alle taler om klimaet, men få gør noget ved så meget som kvinderne i DSA, der nu sammen 

med Klaus og Mikkel barsler, med et nyt projekt der skal sætte ekstra skub i 

klimakteriedebatten. Mikkel udtaler i sin begrundelse for at fylde sit prospekt med kvinder, 

at  ”man jo kan se på dem, at de har siddet rigtig mange år på bagen herinde, så naturligvis 

vil deres store solide kompetencer få siddeplads i projektet.” 

 

Berigtigelse 

Vi beklager en fejl der havde listet sig ind i forrige nummer af Damernes 

Magasin, hvor vi kom til at skrive, at det er Soltrejf Møller, der er 

kontaktperson ved uregelmæssigheder i PMS. Der skulle naturligvis have 

stået DMS. Vi beklager, om end vi til fulde er klar over, at det langt fra er 

nok, og at vi her på redaktionen slet slet ikke slår til, tager ansvar eller 

træder i karakter når det virkelig gælder. Undskyld! (og selv om det altså 

ikke var os der tegnede eller bragte billeder af bombemanden, så undskyld 

alligevel, red.). 

 

 
 

 

Servicesnydt 

Heidi Klistermærkelsen har siden sidste månedsmøde med de studerende glædet sig over de 

selvsamme studerendes spørgelyst, videbegær, arbejdsiver og engagement og ikke mindst 

gode appetit. Eneste undtagelse er tilsynsladende Lilly Louise Frømund, der ifølge Heidi 

aldrig siger et kvæk på møderne, men lader som om hun er en flue på væggen (måske er 

hun bare sulten, red.). 

 

 

Kartoffel- og telefontryk (bringes i dag under samme rubrik da fed skrift skader miljøet) 

Merete Skovkæk har som tilsynsførende i kantineudvalget været på uanmeldt 

grådighedstilsyn ved buffeten i kantinen. Da en stor del af buffeten var tynd og mangelfuldt 

udfyldt (stod fejlagtig med status ”afventer”, red.), blev redationen desværre efterfølgende 

under urimelig, men dog bestyrket (bevares, red.) mistanke ransaget og endevendt. Fastgjort 

på maven fandt man hos et redaktionsmedlem (der er navneforbud i sagen, red.) et stort 

antal lune deller, der straks blev krævet tilbageleveret til buffeten, men uden nævneværdigt 

held. 

 

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra redaktionen, da man her er travlt optaget 

af at spise brød til. 

 

Medlemmerne, ægtefællerne (særligt dem uden fuldmagt, red.) og sælgerne der ringer ind 

får nu ekstra følgende tryk-selv valgmuligheder vedr. barselsspørgsmål, inden de mødes af 

en af de purunge telefonstemmer fra Service-Stewardesserne i Telefonservice (som regel i  

uniform, excl. Jon og Toke der kommer som de er, og Bjarke, der kommer som din tøjmand 

er, red.): 

 

Overvejer du at blive gravid? 

- tryk 6 og indtast dine GPS-koordinater 



Er du gravid? 

- træk vejret dybt ind og pres pres pres, indtil du ser **** - så tryk # 

Har du smerter? 

- det er normalt i din situation, læg røret på og tag to panodil.  

Har du bækkenløsning? 

- tryk 16 

Har du hedeture? 

- skru ned på 1 

 

Tak for at du ringede til DSA, Du må ha’ det bedre……. 

 

Smil – du er på 

Kvæsthuset har haft uanmeldt besøg af et rejsehold fra SKATs papapizzarazzia-afdeling, der 

havde fået et anonymt tip om, at der i udpræget grad blev foretaget sort rengøring i DSA. 

Efter en fintælling af rengøringspersonalet kunne det dog afvises at der var hold i 

beskyldningerne. En noget bleg direktør har siden mailet for at berolige alle medarbejdere, 

fra sin Mobile HWC Desktop Springbund XLS3498d: ”Det er jo bygningsadministrationen i 

Kvæsthuset, der står for alt det her rengøring– så personligt må jeg sige, at jeg er revnende 

ligeglad med Farver.”  

 

Outsourcing 

Efter den store succes med at få indscannet DSA’s breve på opdragelsesanstalten 

”Datadisciplin”, har en ekstern arbejdsgruppe undersøgt muligheden for at outsource flere 

af DSA’s oplagte opgaver. På arbejdsgruppemødet, der af naturlige årsager blev afholdt 

udenfor Kvæsthuset, kom følgende forslag på bordet: 

 

- EØS dagpenge placeres i en E-boks på Gibraltar. 

- Feriedagpenge for dimittender placeres på konsulatet i Bangkok. 

- Feriedagpenge for ikke-dimittender makuleres. 

- Spørgsmål vedr. barsel henvises til den nye portal for gravide 

www.ammestuesnak.dk (portalen forventes at komme endeligt til verden til februar, 

lige nu har den kun åbnet sig 5 cm, red.). 

- Regnskab og Økonomi overføres til de interne revisorer i Skamlingsbanken. 

- Socialrådgivning varetages længst muligt i eget hjem. 

- Efterløn for selvstændige laves af dem selv. 

- SVU laves af Mette Svupperup. 

- Orlov til børnepasning rundes ned til 0 via gennemførelse af en ekstra møntreform. 

- Kantinen vil trods et stort pres på kødgryderne og klager over den åbenlyse mangel 

på reel remoulade ikke blive outsovset i denne omgang. 

 

 

 
 

 

http://www.ammestuesnak.dk/

