
Pappaen min.. 

To gutter kjeklet:  

”Min far kan arrestere din pappa”, sa lensmannssønnen. 

”Min far kan begrave din pappa!”, sa prestesønnen. 

 

Dialektisk strid: 

Skoleelev Sylvia: ”Je går i 1A” 

Kjell Inge: ”I e å i A.” 

 

Et spørsmål om tillit: 

Da gammel-Ola hadde rodd presten over fjorden sa han: ”Du får nok din lønn i himmelen, Ola”.” Kanskje du kan 

legge ut litt som kjenner verten”, sa Ola. 

Gammeltestamentlig forbilde: 

Soknepresten kom heller dårlig ut av det med sine to kapellaner. Det endte med at begge 

søkte seg bort til andre embeter.  På avskjedsfesten skulle den eldste av dem ta farvel med 

menigheten og soknepresten. Jeg får knytte mine avskjedsord til lektieteksten sist søndag 

og si som Abraham:  

”Nå går jeg og gutten, så får dere bli igjen her med eselet.” 

 
Spar og du har: 
 
Nå har jeg fått høreapparat, så nå hører jeg deg godt, sa Hansen til presten. 
’Da legger du vel merke til hva jeg tar opp i prekenen også?’ sa presten. 
’Nei, under prekenen sparer jeg batteriene’, sa Hansen. 
 
Optimisten 
En preken er i grunnen alltid vellykket. Enten reiser du deg fornyet, eller så våkner 
du uthvilt. 
 
Når enden er god 
En preken skal som kjent ha en innledning som fenger interesse og en god 
avslutning. Denne gang syntes presten han hadde fått til en meget god avslutning 
og spurte klokkeren hva han syntes om slutten på prekenen: ’Jo den var meget god, 
men den kom altfor sent!’ svarte klokkeren. 
 
Tro på fjellgrunn: 
 

Biskopen, prosten og kapellanen var på fisketur. 
Først gikk biskopen tom for agn, han skrittet resolutt ut av båten og gikk bortover vannoverflata. 
Dernest gjorde prosten det samme, da han måtte ha avtrede. 
Kapellanen syntes ikke han kunne være dårligere, men plumpet under da han gikk ut av båten. 
”Det er greit nok med stor tro, men det er viktigere å vite hvor steingrunnen stikker opp”, sa biskopen. 
 

Diskret  hevn 

En prest var fæl til å mobbe organisten. Det pågikk i årevis, men folk merket aldri at 

organisten tok igjen. ”Får du aldri lyst til å gi igjen?” spurte noen. Jeg gir ham en oktav for 

høy tone i Kyrie og Gloria svarte organisten. 

 

Ta hensyn til alle 

Diskusjonen gikk høyt i menighetsrådet. Til slutt rant det over for Ola: ’Nei, Knut du er nå 

den dummeste i hele bygda!’ sa han. ’Nå, nå’ sa soknepresten, ’glem nå ikke at jeg er til 

stede’. 



 

Overvekt: 

En biskop i meget godt hold, skulle ut på en av sine første flyturer. Kontrolløren som 

skulle sjekke inn bagasjen, kikket opp på ham og sa: ”De har nok litt overvekt!” 

Biskopen nikket og svarte: ”Ja, men det synes ikke under ornatet.” 

Kaffe+ 
Biskopen var på Bedehuset og fikk servert kaffe. Han var imidlertid ikke fornøyd! 
’Her hjelper det ikke verken med håp eller tro, her må det bønner til!’ sa han 
 
Oppfordring på folksomt møte: ’Kan de som ikke har sangbok se sammen?’ 
 
 
Takk for alt 
 
En predikant var oppe i Østerdalen og skulle holde møte. Det var ikke mange 
som møtte opp, men predikanten fant nå ut han fikk sende rundt hatten og ta 
opp en kollekt likevel. Hatten gikk rundt uten at noen la noe oppi. Da hatten 
kom tilbake til taleren, foldet han sine hender og sa: 
’Takk, for at jeg i hvert fall fikk igjen hatten!’ 
 
Kaffe- 
Ei lita jente ble spurt av presten: ’Hva er en menighet?’ 
Det er mange gamle damer, som lager kake sa hun. 
Er det ikke noe mer da?’ spurte presten henne. 
’Jo, og så spør de om jeg vil ha kaffe!’ sa jenta. 
 
Gjøre vondt verre? 
Det skulle være møte på lokalet. En ferierende stortingsmann skulle komme og tale om 
kvelden. Det varte imidlertid og rakk uten at han dukket opp, og møtelederen fant ut at de 
fikk synge noen sanger i mens. Etter en times tid skjønte han at han ikke ville dukke opp. For å 
bøte på skaden, gikk møtelederen på talerstolen på ny og sa: ’Nå som kvelden likevel er 
ødelagt, kanskje soknepresten vil si noen ord til slutt?’. Den replikken reddet kvelden. 
 
Negativ trend 
Presten var ute på avskjedsrunde i bygda. Han skulle forlate menigheten og ei kone sa til 
ham. ’Det er trist at du skal slutte’. –Ja, sa presten. Men det kan jo hende dere får en bedre 
prest nå. ’Jeg tror ikke det’, sa kona. ’Til nå er de bare blitt verre og verre!’ 
 
Små hint 
’Vil soknepresten tale nå, eller skal folk få hygge seg en stund til?’ 
 
’Soknepresten leser med konfirmantene i høst. La oss huske konfirmantene i våre bønner!’ 
 
 
Ærlighet en dyd 
-Hvis jeg legger hånden på hjertet, må jeg innrømme at jeg befinner meg på gyngende grunn! 
 

Positivt 
En eldre kvinne i menigheten fant alltid noe positivt å si om andre, også om dem som de 
fleste stort sett fant negative sider ved. En mann irriterte seg litt over dette og kom med 
en utfordring til kvinnen: Kanskje du også kan finne noe positivt å si om djevelen, sa han. 
Ja, svarte kvinnen, det kan vi i hvert fall si at han ikke ligger på latsiden. 



Politikere: 
Politikere blir over tid så tykkhudet at de kan stå oppreist uten ryggrad. 

Glede på hvilken side? 

Han var hakket mer enn selvopptatt: selvbetatt! 

I selskaper pleide han å hilse folk med: ’Gleden er helt på Deres side!’ 

 

Hva var´re du het, sa du? 

En utlending hadde merket seg at nordmenn ikke var særlig nøye med navn. 

I et selskap gikk han rundt og presenterte seg som ’Ata Skurepulver’. 

Det kom knapt noen reksjoner. 

 

Teori og praksis:  

Teori er når man vet alt og ingenting stemmer.  

Praksis er når alt stemmer og ingen vet hvorfor.  

Politikere pleier som regel å ha en fin kombinasjon av både teori og praksis: 

Ingenting stemmer og ingen vet hvorfor! 

 
Politisk snuoperasjon: 
 
Det vakte en viss oppsikt da to eldre søstre gikk over fra KrF til Rød 
Valgallianse. 
”Har det hendt noe spesielt?” spurte journalisten. 
”Nei, men vi har vel ikke så lenge igjen, og tenkte det var bedre om to fra RV 
døde enn to fra KrF”, 
sa den ene søsteren. 

 
Skitt-preik 

Jordbruksoppgjøret ble heftig debattert i Stortinget og 

temperaturen steg. ”Det er synd ikke forrige innlegg ble spredt 

utover jordene, for da ville vi fått en rekordhøst!” 

Månelanding 

Prisen på Stoltenbergs månelanding i forbindelse med Mongstad 

har økt fra 700 millioner til 6 milliarder.  ”Noe dyrere”  i følge 

statsministeren. I følge Laffen; VG vil prisen vise seg både i ny og ne! 

Geistligheten 

Hykleri 
Så var det mannen som møtte presten på vei til kirka. Går aldri du dit da, 
spurte presten. 
Nei, det er for mange hyklere der, svarte mannen.  
Presten, som kjente litt til mannen sa da: ‘det er nå plass til en til’. 
 
Følge 
Klokkeren spurte vikarpresten om han ville ha tonefølge eller sang av 
damekoret når han messet. 
”Jeg foretrekker damefølge” sa presten. 
 



Motorstopp: 

Når en kvinne utsettes for motorstopp vil hun umiddelbart ringe 

etter hjelp. 

En mann vil først åpne panseret på bilen, klø seg i hodet i omtrent 

førti minutter, og deretter ringe etter hjelp. 

 

Tv-titting: 

Menn MÅ til enhver tid disponere fjernkontrollen. 

Menn hater tanken på å gå glipp av potensielt interessante 

programmer på andre kanaler, derfor er det ikke uvanlig at tre 

filmer ses parallelt, samtidig som det svitsjes innom sport og nyheter, i tillegg til ett og annet bilmagasin. 

 

VM-trim 

Beste måte å trimme under VM, er å tape fjernkontrollen til mannens tær. 

 

Håndskrift: 

Kvinner tar seg tid til å tegne små hjerter over "i'ene". 

Menn er fornøyd om de kan tyde hva de selv har skrevet. 

 

Å vanne planter: 

En kvinne som ber en mann om å vanne plantene hennes mens hun er 

bortreist, har i praksis dømt plantene sine til døden. 

 

Å huske datoer: 

Menn har vanskelig for å huske viktige datoer. 

Eksempel: Bursdager, bryllupsdager etc. Mange menn vet imidlertid hvilken dato Norge slo Brasil i fotball-VM. 

 

Møte i rom sjø 

Presten holdt tale i bryllupet: Det at to mennesker finner hverandre, er nærmest å 

sammenlikne med at to skip møter hverandre ute på havet. Så legger de begge om 

kursen til samme havn. 

Brudgommens far mumlet halvhøyt: ’ Det var visst et krigsskip jeg møtte!’ 

 

 

Rakel eller Lea 

Presten spør brudgommen: ’Vil du ha henne som hos deg står?’ 

Brudgommen sukker tungt, ’eg ville no heller hatt systera!’. 

 

Lære bruk av vaskemaskin: 

Ett kjennetegn på en mann som er single, er at han gjerne går 

i blasse, rosa og litt for trange klær. 

 



Sport: 

Hvorfor er menn så interessert i sport? 

Årsaken er at menn for det meste snakker om sport når de møtes, derfor 

er det viktig å holde seg oppdatert. Det hele skyldes sosiale forhold; 

menn som ikke interesserer seg for sport har få venner. 

 

 

Håndvesker: 

Menn liker ikke at kvinner ber dem om å holde håndvesken for dem. 

Menn er modige nok til å gå i krigen, men de er ikke modige nok til å holde en håndveske på et 

offentlig sted. 

 

Mot: 

’Alle menn ville vært kujoner, hvis de bare torde’.(J. Møllehave) 

 

Instruksjon: 

Menn liker ikke å bli fortalt hvordan de skal gjøre ting i offentlighet. 

Hjemme går det greit, men i offentlighet må de fremstå som eksperter, 

uansett område. 

 

 

Menn tror de kan fikse alt. 

Menn er ekstremt gode til å plukke ting fra hverandre.  

Dessverre stopper ekspertisen her.  
 

 


