
”Hvem stjal min stådreng” 
– en sjofel Facebook rim og remse julekalender 

af Karen-Marie Wedel-Lander © 2012 

 

 

1. december:  

Den sjofle julekalender: ”Hvem stjal min stådreng?” fra Den store rim og remsebog:  

– advarsel: voldsomme scener og anstødeligt sprogbrug VIL forekomme: 

 

Virile Virgil vred Villige Vivis vagina vældig voldsomt 
 

 

2. december: 

Den sjofle julekalender: ”Hvem stjal min stådreng?” fra Den store rim og remsebog: 

– advarsel: voldsomme scener og anstødeligt sprogbrug SKAL forekomme: 

 

Når jeg sidder på min spand  

og jeg trykker alt jeg kan 

føler jeg mig som en mand 

og det føles som en pik 

vokser ud af min dik-dik 

og jeg råber hvad jeg kan 

 

”jeg vil skide på mit pige-liv 

jeg vil ha’ en, der ka’ bli’e stiv” 

så jeg trykker bare trykker 

men det er kun blod 

der kommer ud 
 

 

 

3. december: 

Den sjofle julekalender: ”Hvem stjal min stådreng?” fra Den store rim og remsebog: 

– advarsel: indeholder voldsomme scener og anstødeligt sprogbrug 

 

  

Prutte Peter puttede Palles pik på panden 



4. december: 
Den sjofle julekalender: ”Hvem stjal min stådreng?” fra Den store rim og remsebog: 

– advarsel: indeholder flere voldsomme scener og meget anstødeligt sprogbrug 

 

 

Slemme Søren slikkede Søde Sofies smilende, smittende snitte – 

 

 
5. december: 

Den sjofle julekalender: ”Hvem stjal min stådreng?” fra Den store rim og remsebog: 

– advarsel: indeholder også i dag voldsomme scener og mega anstødeligt sprogbrug 

 

 

Bom bom bom sagde sengen, åh åh åh sagde jeg, 

ihv ihv ihv sagde fjerd’ren, den dag du kneppede mig. 

 
 

6. december: 

Den sjofle julekalender: ”Hvem stjal min stådreng?” fra Den store rim og remsebog: 

– advarsel: Med hang til voldsomme scener og anstødeligt sprogbrug 

 

 

inde i min bløde mis 

er en masse snaske-gris 
 

 

7. december: 

Den sjofle julekalender: ”Hvem stjal min stådreng?” fra Den store rim og remsebog: 

– advarsel: voldsomme scener og anstødeligt sprogbrug kan forekomme – jubiiiiiii 

 

 

Modhage Mogens moslede meget med Mægtige Miriams mis 
 

 

8. december: 

Den sjofle julekalender: ”Hvem stjal min stådreng?” fra Den store rim og remsebog: 

– advarsel: voldsomme scener og anstødeligt sprogbrug på vej 

 

 

Friske Fiona fugtede frække Fies fløjlsbløde fuge 



9. december: 

Den sjofle julekalender: ”Hvem stjal min stådreng?” fra Den store rim og remsebog: 

– advarsel: voldsomme scener og anstødeligt sprogbrug nært forestående 

 

Store Simons slasker sovsede  

snavsede Susis sivebrønd 

sjask, sjask, sjask 
 

 

10. december: 

Den sjofle julekalender: ”Hvem stjal min stådreng?”  

– advarsel: voldsomme scener og anstødeligt sprogbrug kan (fore)komme 

 

 

I dag vil jeg ikke tænke på sex... for sent  

 
... nå okay ... så tager vi os en fælles sang i stedet: 

mel: ”Den er fin med kompasset” 

 

Den er fin med humøret 

når jeg bliver lidt pløret 

og du griber fat om 

 mit blødeste sul 

 

Når jeg får et put til 

 og du får et sut til 

så går det der ud af  

og glædelig jul 

 

Tra-la-la-la-la.... 

 

Det’ ikke så svært 

Du ska’ nok få det lært 

selv om det er lidt sært 

og ser underligt ud 
 

 
 

 

 

 



 

11. december: 

Den sjofle julekalender: ”Hvem stjal min stådreng?”  

– advarsel: så er der sgu igen voldsomme scener og anstødeligt sprogbrug 

 

mel. ”Nu tændes der stjerner” 

 

Nu nulres der numser i Niberød 

og nippes i navler med mere 

Nu æltes en mave så stor og blød 

og lille far han skal præstere. 

Vi vil ikke sove - vi vil ha mer 

af alt det der lækre gris-basse 

han klasker din røv, som var den af ler 

og den får så pikken kan passe 
 

 

12. december: 

Den sjofle julekalender: ”Hvem stjal min stådreng?” fra Den store rim og remsebog: 

– advarsel: ikke til at komme udenom om voldsomme scener og anstødeligt sprogbrug 

 

Jublende Jens Jensen fra H-jørring 

.......hov... ommer: 

Liderlige Lasse lickede længe larmende Leilas lysthule lystigt 
 

 

13. december: 

Den sjofle julekalender: ”Hvem stjal min stådreng?”  

– advarsel: ikke til at komme udenom om voldsomme scener og anstødeligt sprogbrug 

 

 

Der sidder en penis i mit vindue – en sød lille logrende fyr 

 
14. december: 

Den sjofle julekalender: ”Hvem stjal min stådreng?”  

– advarsel: her fortælles en historie med voldsomme scener og anstødeligt sprogbrug 

 

 

Jeg kendte engang en mand, hvis ex havde en stor Grand Danois... 

 
 



15. december: 

Den sjofle julekalender: ”Hvem stjal min stådreng?”  

– advarsel: her fortsættes en historie med voldsomme scener og anstødeligt sprogbrug 

 

… Nogle gange var han ikke hjemme... og nogle gange havde hun sin veninde på besøg 

 
16. december: 

Den sjofle julekalender: ”Hvem stjal min stådreng?”  

– advarsel: her fortsættes en historie med voldsomme scener og anstødeligt sprogbrug 

 

... Og nogle gange gik de ned på gaden og samlede teenagepiger op - tog dem med hjem 

til hunden og drak dem vældig fulde... 

 
17. december: 

Den sjofle julekalender: ”Hvem stjal min stådreng?”  

– advarsel: her fortsættes en historie med voldsomme scener og anstødeligt sprogbrug 

 

...En dag kom den mand, jeg kendte, for tidligt hjem - det skal man lade være med... 

 
 

 

 

 

18. december: 

Den sjofle julekalender: ”Hvem stjal min stådreng?”  

– advarsel: her afsluttes en historie med voldsomme scener og anstødeligt sprogbrug 

 

... han fandt de to veninder i sengen med hunden... De kunne ikke få hunden af ....så 

...han gik ind pænt i stuen og ventede, mens hunden blev færdig. 
 

 
19. december: 

Den sjofle julekalender: ”Hvem stjal min stådreng?”  

– advarsel: lidt flere voldsomme scener og lidt mere anstødeligt sprogbrug 

 

Han: 

Jeg fortalte en af vennerne om, at du ikke kan sove, når du er her... 

 

Hun:  

nåh... 

 



Han:  

Ja, hun sagde, det nok er fordi, du er vant til at sove alene – det bliver ligsom en vane 

 

Hun: 

Næh det er nu fordi, du er så lækker og ligger lige der – så jeg bare kan række 

hånden ud og røre ved dig 

 

Han: 

øh... he... 

 

 
20. december: 

Den sjofle julekalender: ”Hvem stjal min stådreng?” fra Den store rim og remsebog: 

– advarsel: be’r om voldsomme scener og anstødeligt sprogbrug 

 

 

 åh at være en kvindelig eunuk  

åh at være fri for de evige dramaer 

åh at kunne se på en mand uden at ha’ lyst 

 
 

21. december: 
Den sjofle julekalender: ”Hvem stjal min stådreng?”  

– advarsel: Nu med voldsomme scener og anmassende sprogvalg 

 

mel: ”Glade jul” 

 

Glade pik dejlige pik 

Og den stod sgu – til den gik 

engle sjunge om pikken så smuk 

den har himmerigs døre oplukt 

salig er pikkenes sang  

den går nok endnu en gang 
 

 

22. december: 

Den sjofle julekalender: ”Hvem stjal min stådreng?” fra Den store rim og remsebog: 

– advarsel: Nu igen med voldsomme scener og anmassende sprogvalg 

 

Noahs nassede narregøj nåede næsten Nannas nuttede numse 



 
23. december: 

Den sjofle julekalender: ”Hvem stjal min stådreng?” fra Den store rim og remsebog: 

– advarsel: Her jules med voldsomme scener og anstødeligt sprogbrug 

 

Akrobatiske Anna anså angst 

 Anderledes Anders’ absolut abnorme anordning  

 

 
 

 

24. december:  

Den sjofle julekalender: ”Hvem stjal min stådreng?”  

– advarsel: voldsomme scener og anstødeligt sprogbrug VIL - for sidste gang - forekomme: 

 

Bare knep mig – sangen... Mel. ”If you love me”/ Hymne L'Amour 

 

Vers: Her er rodet fra i går 

Det er opvasken, der står 

Jeg er ligeglad med det 

og med dine sure tæer 

jeg kan ikke la’ dig vær’ 

Så kom her og læg mig ned 

Omkvæd: Når det sitrer i mit tomme rum, 

Når din pik, den kalder på min mund 

Ta’ og knep mig – ta’ og knep mig 

Det’ det eneste, der gør mig glad... 

 

Vers: Her er mange nullermænd, 

der er ing’n, der stjæler dem 

La’ dem ligge – la’ dem vær’ 

Rør nu hellere ved mig 

Ælt mig som en bolledej 

Gør det hurtigt, før jeg skrig’r 

 

Omkvæd: Når det sitrer i mit tomme rum 

Når din pik, den kalder på min mund 

Ta’ og knep mig – bare knep mig 

Det’ det eneste, der gør mig glad... 

 



Vers: Jeg vil skide på karriere 

på alverdens støj og blær 

for det rager ikke os 

Mærk det syder i mit blod 

der er noget, der vil ud 

jeg må slippe – give los  

 

Omkvæd gentages: Når det sitrer i mit tomme rum 

Når din pik, den kalder på min mund 

Ta’ og knep mig – bare knep mig 

Det’ det eneste, der gør mig glad... 

 

Når det sitrer i mit tomme rum 

Når din pik, han kalder på min mund 

Bare knep mig – bare knep mig 

Åh – her finder jeg min verdensfred 

 

 

 

hermed ønskes I alle en varm og frydefuld jul 


