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Den danske dyreverden set med engelske øjne
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A sheepish chicken? - Fårekylling

A seasonal bird? - Sommerfugl
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An animal with four legs? - Firben

A goldsmith? - Guldsmed
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A firefighter? - Brandmand

A wet person? - Vandmand
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An ocean pig? - Marsvin

A pig with ears? - Øresvin
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A goat fish? - Geddefisk

A goat and half a hamster? - Gedehams
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A spice girl? - Kryddersild

A beer drinking insect? - Humlebi
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Pocket animals? - Lommer

A bird with antlers?
An owl with horns? - Hornugle
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A clean bear? - Vaskebjørn

A dangerous worm with tusks? -
Hugorm
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A woman? – Pattedyr
A man? -  Pungdyr

A baby? - Røvdyr



Rengøringsassistenterne og Janteloven
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Hvad kalder man en fed mindreårig mandlig
rengøringsassistent? -  Moppedreng

Hvad spiser en rengøringsassistent på
slankekur? -  Fejekost
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Hvad kalder man en rengøringsassistent, der dyrker
sexchikane? - Nuldremand

Hvad kalder man en slimet rengøringsassistent på en
badestrand? -  Vandmand
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Hvad kalder man en rengøringsassistent på
bistandshjælp? -  Ludfattig
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Hvad kalder man vinderne i verdensrengøringsmesterskabet?
- Gulvdrengene
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Hvad kalder man en rengøringsassistent med allergisk
astma? - Støvsuger

Hvad kalder man en skrap rengøringsassistent? -
En ulv i fåreklæder
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Hvad er forskellen på en rengøringsassistent og en tiggermunk? -
Tiggermunken tjener mere!
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Hvad er den hyppigste dødsårsag blandt rengøringsassistenter? –
At de vasker en støvsuger mens den er tændt …

Hvad kalder man en rengøringsassistent der er
alkoholiker? -  En svamp
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Hvad er rengøringsassistentens 3 yndlingsdyr? –
Vaskebjørnen, skrubtudsen og rensdyret

Hvad har en rengøringsassistent i
vinterjakken? -  Ståluld
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Hvad er rengøringsassistentens største idoler? –
 Bamseline og Mr Muscle

Hvad kører rengøringsassistenter i? –
Sæbekassebiler
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Hvad får en rengøringsassistent når han bliver aggressiv? –
 Tæppebank

Hvad kalder man en rengøringsassistenternes svar på en
motorbølle? - Børster
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Hvad siger man når man vil fyrre en rengøringsassistent? -
Skrub af!

Hvad er det værste sted for en
rengøringsassistent? -  På spanden
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Hvad er rengøringsassistenternes yndlingssport? -  Curling
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Hvad er rengøringsassistentens stærkeste våben i kampen
mod husstøvmiderne? -  Tæppebombning

Hvordan føles det når en rengøringsassistent
forsøger at synge? -  Det skurrer i ørerne
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Hvilken fodboldklub holder rengøringsassistenterne med? –
Ajax Amsterdam

Hvad finder rengøringsassistenterne mest interessant i
seksualundervisningen? - Støvdragerne
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Hvad kalder man en ægyptisk rengøringsassistent med ben i
næsen? -  Nilfisk

Hvad kalder en rengøringsassistent sin fjernbetjening? –
Sofavælger

Hvad kalder man det når en rengøringsassistent forsøger at
fortælle en vittighed? 

- Sprogspild

Hvad hedder rengøringsassistenternes hovedby i Danmark? 
-  Sæby



Hvad er forskellen mellem ISS og det Konservative Folkeparti?
- Det Konservative Folkeparti fejer også under gulvtæppet
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Hvor mange gange gør en rengøringsassistent 
rent i en elevator? 

– Én gang på hver etage

Hvad er rengøringsassistentens yndlingsrejsemål?
- Hviderusland

Og det værste sted han kan tænke sig?
- Sortehavet

Hvad er rengøringsassistentens yndlingsfjernsynsserie?
- Bubbers badekar

Hvilken måned er rengøringsassistenternes yndlingsmåned?
- Juni, - fordi det er lyst når de skal på arbejde
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Hvad kalder man det når en rengøringsassistent vanrøgter
facaderne på Bella Center?

- Vindue-spolering

Hvorfor vil skattevæsnet ikke have
rengøringsassistenter ind i huset?

-  Fordi de altid vasker rudekuverterne
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Hvad er rengøringsassistenternes svar på platinpladen?
-  En guldklud

Hvad kalder man det når rengøringsassistenter
 holder fagligt møde?

-  Flerkoneri



Danmarks bynavne – så enhver kan forstå det

Den koldeste ...  Kolding

Den freddede ...  Odder

Det modsatte af et sommerhusområde ...  Århus

Hvor de aldrig sover ...  Sengeløse

Hvor sover de meget ...  Putgården

Hvor går de altid i den sidste mode?  Nykøbing

Hvor de ikke har noget hjemmevæ rn ...  Værl øse

Hvor de er mest liderlige ...  Horsens

Hvor bor bedstemor og bedstefar?  i Bedsted

Hvor bor de når de bliver gamle?  i Gamle Bedsted

Hvor har de Danmarks dårligste festival? – i Ringe
(Midtfynsfestivalen)

Hvor har de den mest bulrende festival? – i Tønder

Den fladeste og rundeste by? – Skive

Lær ernes hadeby?  Elev
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Fra Moster Maries makabre dagbog

Moster Marie åbnede en dyrehandel,
 men hunden to kunden.

Moster Marie havde en dejlig gul bikini,
 men hajen gik ikke af vejen.

Moster Marie stegte en fisk,
 men ilden tog silden.

Moster Marie tog bussen i byen,
 men døren tog hendes øren.

Moster Marie stod på rulleskøjter,
 men brække de nakken på bakken.

Moster Marie nåede at stryge skjorten,
 men røgen tog trøjen.

Moster Marie købte en motorsav,
 og skar måsen af gåsen.

Moster Marie kyssede om kap med en hest,
 men hesten kyssede bedst.
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