Den til forsendelse med VANDposten kongeligt priviligerede
JUULSBORG AVIS
Organ for Møgelø, Alø, Mågeø og alle de andre paradisøer mellem Det Ømme Kloster og Holger
Danskes Briller. Garanteret anti-upolitisk og totalt uafhængig af den siddende, stående eller
gående regering.
Uden tilknytning til Skipper Skræk, Batman, Anders And, Basserne og Thyholm Malketidende.
Bladet udkommer, når Redaktionens sladretaske og sladderbøtte er fyldt med sladder og andet
skæmtsomt stof.
Egne korrespondenter i Paris, New York, Moskva, Peking, Jegind Havn, Hvidbjerg Lystanlæg, Den
Hellige Kilde, Det gode skib Mary
og hvor det ellers synes at være
OPPORTUNUSSERISTISK!!!

Lejravisen lørdag den 13. juli 2019
Rasmus Klump og hans venner
Da FDF'erne ankom med bussen blev de mødt af det gode skib Mary, der skulle sejle dem over til
æ ø. Kredsleder Kimse har i forbindelse med sin Ilddåb som lejrchef, måttet se sig nødsaget til at
hidkalde Rasmus Klump og hans venner: Pingo, Skæg og Pelle til at fordele patruljerne rundt på
øen. Efter at have fundet deres bopladser, er alle patruljer nu liiige ved at være færdige med
etableringen så de alle ka få tag over æ huer.

Groft regelbrud i Julsø
I middags da alle forsyninger skulle sejles over på Møgelø, så Væbnerleder-Slej noget der rystede
ham i hans ellers nøj kun rolige grundvold. To piger havde sat sig for at bade i Julsø. Alle ombord
på Det gode skib Mary, kunne se 100% panik brede i Slej ansigt. "Enhver ved da at man ikke må
bade i Julsø, det har da alle dage været regel nr. 2!" Mumlede Slej, hvorefter han råbte efter de
intetanende badegæster "Alle dem med røde bånd skal op nu!", det stod dog klart for de andre
ledere på båden at de slet ikke havde nogle røde bånd på.
Væbnerveteran Claus Jepsen udtaler: "A har aldrig set noget lignende å Møgelø, heller æ' i mi
knejtdaw'.

Busks nye superkræft
Efter at have været væbnerleder for et rent hold knejtinder i et helt år, har Busk nu udviklet en ny,
alternativ, men yderst praktisk evne. I dag under aftensmaden viste han stolt sin nye evne frem da
han udbrød "Hov, nu forsvandt hørelsen på mit ene øre. Nårh, nu er den der igen". Så hvis man
som leder tænker, "ka' a' os' kom' te' a sluk' for mi hørelse?", har Busk arrangeret kurser fra 5:45
til 5:52 hver tirsdag morgen i ulige uger.

Dagens pollental:
Friske bagte pandekager: 0, men forventes at stige stødt indenfor allernærmeste fremtid.
Rafteforlænger: Der er ingen der ved hvor den er, men Sigurd og Gustav-2. tumlinge er på sagen,
og giver ikke op uden kamp.
Nybagte tantepølsehorn: 99
Bøllehat-iklædte FDF’ere: Dem alle sammen
Dette var slut på dagens avis. Sladder kan indleveres dagligt mellem kvart i og kvart over eller emailes på pimand@blødis.julsø.
Tak for i aften!

