Teknologi til besvær:
Læreren var i tvil om hvilket kjønn en datamaskin har, så hun delte
klassen i to grupper, den ene bestående av guttene, og den andre av
jentene, for å få dem til å gi 4 grunner hver for hvilket kjønn en
datamaskin burde ha.
Jentene er enige om at datamaskiner må være hankjønn. Årsakene er
klare:
”Man er nødt til å tenne dem for å få deres oppmerksomhet.”
”De inneholder masse data som de selv ikke forstår.” ”Det er meningen at de skal hjelpe deg med alle
dine problemer, men det meste av tiden er det de som er problemet.”
”Så snart du har anskaffet deg en, innser du at hvis du hadde ventet litt lenger så kunne du fått en
bedre.”
Guttene har den motsatte oppfatningen. De mener datamaskinen er hunkjønn :
”Bare skaperen forstår deres indre logikk.”
”De bruker et uforståelig språk til å kommunisere seg i mellom.”
”Selv den minste feil blir lagret i langtidshukommelsen og kan hentes fram når som helst.”
”Når du har skaffet deg en må du bruke halvparten av lønnen på å kjøpe ekstrautstyr.”
Hackeren og nybegynneren
Vet du hvordan man kan skille en hacker fra en nybegynner?
Sistnevnte tror det er 1000 bytes i en kilobyte, mens den første er sikker på at det er 1024 meter i en
kilometer…
Capser på IT-avdelingen
Datateknikerne har besluttet å gå til innkjøp av et antall sett grønne, gule og røde caps. Når vi bærer
de grønne capsene, så indikerer dette at situasjonen er under kontroll. Når vi bærer de gule capsene,
er det krise på gang, og vi er ikke tilsnakkende. Når vi bærer de røde capsene, er situasjonen helt ute
av kontroll. Vi setter pris på om folk da vil holde seg inntil korridorveggene, slik at vi ikke løper ned
noen. De røde capsene vil bli supplert med blålys og sirene så snart budsjettet tillater det.

Forfatterdrøm:
Det var en gang en ung mann som i sin ungdom hadde erklært sitt høyeste ønske, nemlig det å bli en
stor forfatter. Når han ble spurt hva han mente med "stor" sa han, "Jeg ønsker å skrive materiale som
hele verden vil lese, tekst som vil få folk til å reagere med følelse, tekst som vil få folk til å skrike,
gråte, brøle i smerte og sinne!"
Han jobber nå for Microsoft som feilmeldingsforfatter.

Tallskiver på telefonen:
‘Unnskyld, er dette nr. 22222?’
Ja. ‘Kan du fortelle hvordan en kan fingeren opp fra nummerskiven?’
Bruk Te-ROM:
Ei dame ringte brukerstøtte til PC-en og klagde på at koppeholderen på den stasjonære PCen var så
veik.
Da de ikke skjønte hva hun mente, sa hun:
”Dere vet vel om den holderen som kommer ut øverst på PC-en, når jeg trykker inn knappen” sa hun.
Et under:
”God dag, det er fra Televerket: De har ikke betalt telefonregningen!”
”De må ha ringt feil. Jeg har ikke telefon engang!”
Økonomi
”Jeg hadde regnet med å få litt mer i lønn” sa kassereren.
”Da har de nok regnet feil” sa sjefen, og kasserere som regner feil har jeg ikke bruk for:
De har sparken!”
Teater:
”Blir din neste oppsetning en tragedie eller humoristisk?”
”Det kommer helt an på billettsalget!”
Talende farvel
Det sies at penger kan tale.
Det kan jeg bekrefte, for til meg har de sagt farvel.
”Hvordan reagerte sjefen da du bad om lønnsforhøyelse?”
”Han var som et lam!”
”Men hva sa han?” ”Bæææ!”

Bedehus:
Ord på tverke
Innlederen til møtet skulle introduser biskopen som taler: Vi kunne klart oss med en langt dårligere
taler enn deg, sa han.
Men vi kunne dessverre ikke finne noen!
Anonymt kjent
Formannen informerte at det var gitt en stor gave anonymt til nytt piano.
Like etter reiste Hansen seg og føyde til: ”Ja, jeg synes det var best å gjøre det på den måten”.
Bakvendt reklame
Vitnemøtet gikk litt tregt, men så reiste Luresen seg og sa: Mens jeg sto i
vedboden og saget på ved som jeg har til salgs for 150 kr favnen, så tenkte jeg:
Vi må løfte på stolene.
Da folk så spørrende på ham: endret han rekkefølgen: ”Vi må stole på løftene”.
Vått og tørt
Taleren hadde litt vondt i halsen, og benyttet seg flittig av et glass vann på talerstolen.
”Det er rart noen som drikker så mye kan være så tørr å høre på”, tenkte tilhørerne.
Tidene er onde
Taleren hadde riktig mye på hjertet, og den ene etter den andre forlot salen hoderystende.
Til sist satt det bare en igjen. ”Du var tålmodig” sa taleren, da han endelig var ferdig.
”Ja, jeg håper du er like tålmodig med meg, for det er jeg som er neste taler” sa mannen.

Nisseland
Bedehusmiljøet var på tur ved
langstrakte Nisser i ei nyinnredet
hytte.
Deltakerne lot seg prege av
dette, og sangforslagene kom
først nr 213 i Sangboka som starter: ”Å, om jeg eide hele dette landet!” Det var feil nummer og mens en lette
etter det rette, ble Nisser og dverger foreslått. Til slutt viste det seg at det var nr. 313 som forslagstiller hadde
ment (en god tradisjonell kristen sang).
Bedre lykke neste gang
Skriftemålet har vært lite benyttet i luthersk forstand, kanskje fordi det har vært snakket lite om det.
En mann kom og bekjente at han hadde snytt 50.000 kr på skatten.
”Jeg håper jeg får sove bedre nå”, sa han. ”Hvis det ikke hjelper, vil jeg bekjenne de siste 50.000
neste gang.”
Kull og rake
Ei dame var til skrifte og klaget på mannens oppførsel.
- Har du prøvd å ‘samle glødende kull på hans hode’? spurte skriftefaren.
- Nei, men jeg har dratt til ham med ildraka noen ganger sa dama.
Sterk tro:
”Jeg trur, jeg trur”, sa dama ho vassa utover og ville gå på vannet.
”Jeg trur jeg snur”, sa hu da det rakk under haka.
Tro uten å se:
”Om jeg tror på Gud? Nei, jeg tror ikke på noe jeg ikke kan se!”
”Jeg får vente til du har vært i laser kontroll, da. For den kunne i hvert fall ikke
jeg se!”
Bruk koffeinfri:
”Jeg får ikke sove når jeg har drukket kaffe” sa en mann.
”Med meg er det omvendt, jeg kan ikke drikke kaffe når jeg sover” svarte en annen.
Et bedehus ble etterforsket for å ha solgt kaffe svart (café noir)
Den som sover..
”Det var skrekkelig som Hansen snorket på generalforsamlinga.”
”Ja, han vekket meg med snorkingen sin”
Tvilsomt
Predikanten leste fra Salme 73: ”Når jeg bare har deg, har jeg ikke lyst
til noe på jorden!”
Ei gammel dame var svært tunghørt, og ropte: ”Hæ!”
Predikanten bøyde seg fram mot henne og ropte med høy røst:
”Når jeg bare har deg, har jeg ikke lyst til noe på jorden!”.
”Å, jeg er nå ikke akkurat utenom jordisk, da” sa den gamle.
Fargeglad:
”Kan du fortelle hvordan svarte synder, som vaskes i rødt blod kan bli hvite som snø?”
”Ja, hvis du kan fortelle hvordan en rød ku, som spiser grønt gress, kan gi hvit melk!”
Underlig
Det var i hippietiden: En nyomvendt hippie satt og leste 2.Mos om
Sivsjøunderet.

Plutselig satte han i å rope ”Halleluja!”
En liberal professor gikk forbi og spurte hva han leste.
”Jo her står det at havet delte seg, så jødene kunne gå tørrskodd over”, sa hippien.
”Å, det” sa professoren, ”nyere forskning har vist at det kun var noen få fot vann på det stedet!”
Hippien ble litt betuttet, men fortsatte likevel å lese. Litt senere da professoren gikk tilbake, ropte han
igjen: ”Halleluja”. ”Hva er det nå da?” sa professoren.
”Jo, her står det at Gud druknet hele egypterhæren i noen få fot med vann!” sa hippien.

sSalig ro:
Det var i tider da hesten var vanlig nyttet som transportmiddel.
Gamle Jens hadde lest i Salmene, og blitt så velsignet:
”Nesten etter hvert vers sto det: Sela!” sa han,
”Så jeg tenkte jeg også kunne få sele av og hvile!”

Den ekteskapelige arena:
Finnerlønn
Torgrim og Berit hadde falt for hverandre. Nå skulle Torgrim fortelle faren til Berit om dette. Det gikk
heller tregt, men så sa Torgrim at de hadde funnet hverandre. ”Og nå forventer du finnerlønn?” spurte
faren.

Lukt ingen hindring
Det nyforlovede paret var ute og gikk når et jorde om våren. ”Kjenner du hvordan det lukter her?” sa
hun. ”Ja, men jeg elsker deg likevel!” sa han.
IQ-i veien?:
Min forstand hindrer meg i å tro, sa mannen.
”Det er da en helt ubetydelig hindring”, sa kona hans
Sangundervisning:
Min kone sluttet med sangundervisning etter hun fikk barn.
Ja, barn er en stor velsignelse har jeg alltid sagt.
Det står i stjernene:
Er det ikke underlig sa kona som leser mannens horoskop:
Hadde du vært født bare en dag før, hadde du blitt både rik, berømt og
tålmodig.
Manglende føling:

”Har du sett min 7.sans”, sa mannen.
”Jeg har ikke engang sett noen 6.sans”, sa kona.
Høflig å si fra
”Hvorfor er kona di så sur på deg?” ”Jeg sa hun hadde rynker på strømpene.”
”Var det så ille da?” ”Hun hadde ikke strømper på!”
Teppebanker:
“Hva bruker du når du banker teppene?” spør ei frue. ”Min mann” svarer
nabofrua.
Kollegial støtte:

Mann til sjefen: ”Kan jeg få fri til å hjelpe til med storrengjøring hjemme?” ”Nei”, svarte sjefen.
”Takk sjef, jeg visste jeg kunne stole på deg!” svarte mannen.
Sammentreff:
”Naboen vår ligger på sykehuset.” ”Det må ha kommet brått på. Jeg så ham i går med ei ung
blondine.” ”Det gjorde kona hans også!”
Alltid si sannheten?
Hr. Johnsen løste spørsmålet diplomatisk da kona kom hjem i en grufull kjole og
spurte om han likte den.
”Jeg synes ikke du kommer helt til din rett i den!” svarte han.

