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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, Ruinens rungende mure 

og hvor det ellers synes at være 

OPPORTUNUSSERISTISK!!! 

 

Lejravisen søndag den 14. juli 2019 

Æ sejlkårls sukkertrang 

Knapt var avisens redaktør nået til æ Ø, før han måtte i gang med si hårde arbe’. 

Kim sejlkårl sad nemlig på tanteterrassen, og så er der som regel optræk til en god historie. Efter 

indtagelse af syvende portion haremis fik han pludselig sådan en trykken for tarmene - af den 

slags, der bedst kureres med tut-snoller. Så da stakkels, uskyldige Asger 1. tumling kom gående op 

af trappen med en puersfuld nyindkøbt Matador Mix blev Kim som en vild. Han sprang op fra æ 

bænk, udstødte en brøl og overfaldt Asger, der hurtigt var nødt til at overgive sig. 

Det syn blev alligevel for møj for tante Christel, der resolut tog Kim i æ øre og trak ham væk. ”Kan 

du så opføre dig ordentligt!”, skreg hun. ”Du ved da godt, du kun må overfalde dem, der har købt 

lakridspiwer!” 

 

Æ lejrchef og si 1. pilte 

Dagens overordnede melding fra Kim Lejrchefs følgereporter lyder på, at han rigtig har fået sat si 

pilte på arbe’! I sin nye rolle er Kim blevet lidt fin på den og insisterer på kun at opholde sig i 

isolerede bygninger. Den ene halvdel af 1. piltene måtte derfor spules for at slippe af med al den 

kløen efter håndtering af 10 paller Rockwool. 

Den anden halvdel af holdet slap for kløen, men blev til gengæld tvunget til skiftevis at agere 

stamper og stampepind, så den ene skulle banke den anden gentagne gange ned i æ jord - helst 



med æ huer først. ”Det er den mest effektive måde at få dem til at blive lige så rolle,” udtalte Kim 

til avisen. 

 

Slejs patruljering 

Avisen kunne jo i går berette om Slejs panik ved synet af to badende pigebørn i Julsø. Det var så 

voldsom en oplevelse for ham, at han sent i aftes besluttede sig for at patruljere hele vejen rundt 

om Møgelø. Han tog hårdt fat i de to nærmeste ledere, Kristian Yde og Brian Vangsgaard, satte 

dem ud i æ redningsbåd og stak dem hver en åre. Efter lidt startvanskeligheder kom der styr på ro-

teknikken, og patruljebåden satte i fart rundt om æ Ø med Slej ved roret. 

Men ak: Efter få meter endte missionen med at gå på grund mellem Møgelø og Lilleø. Slej måtte 

modvilligt indrømme, at det nok egentlig var en dorsk plan at sejle ud med en natteblind 

styrmand. 

Det var dråben for Brian, der i arrigskab løftede sin åre op i strakt arm og hamrede den med fuld 

kraft ned oven i Yde si huer, hoppede over æ kant af æ båd og svømmede rygcrawl hjem til æ 

bådebro. 

 

Jobannonce 

To gæve 1. tumlinge, Thomas og Sigurd, søger nyt job. De har evner for en masse forskellige ting, 

bl.a. at spise mell’madder, at sove i telt, at handle i tutten og at hugge brænde. De står endda 

gerne voldsomt tidligt op for at give sig i kast med økser og huggeblokke. Af samme grund kan de 

faktisk overtages med møj kort varsel og behøver æ at få ret møj i løn. Med venlig hilsen 1. 

tumlinge-lederne. 

 

Bulder og brag over æ Ø 

Avisen har modtaget et katastrofevarsel fra SSI, Silkeborg Seismologiske Institut. Der er nemlig 

observeret store udsving på Richter-skalaen, hvilket normalt er et klart tegn på jordskælv. Avisens 

naturkatastrofe-korrespondent er dog efter nøje undersøgelser nået frem til en mere uskadelig 

årsag til rystelserne. De skyldtes faktisk blot, at leder-Anitha under det hårde arbe’ med at rejse 

mastesejlet på Sportspladsen valgte at kaste sig til jorden, hvilket resulterede i en voldsom direkte 

kontakt mellem røv og jordoverflade. 

 

 



Dagens Busk-tillæg 

Avisens graverjournalist har været i gang med den helt store undersøgelse af Busks midlertidige 

høretab, som avisen berettede om i går. Og nu kan avisen bringe en afslørende breaking news: 

Årsagen til høretabet er placeringen af 1. væbnernes lejr i Ruinen! Tommy og Kristen har valgt at 

lægge hver deres stuere krop i hver si ende af lejren, og enhver erfaren Møgelø-deltager ved, at 

det æ er for sjov, når først de to giver sig til at trække torsk i land. Busk har i nat gjort sig den 

yderligere erfaring, at lyden absolut ikke bliver mindre af at blive kastet frem og tilbage mellem to 

gamle, forfaldne mure. Han mener, at Julsø nu må være helt tømt for både torsk, ål og Loch Ness-

uhyrer. 

  



Vejrudsigten: Kim Vejrhane Sejlkårl har været i toppen af mastesejlet for at tage en billede af 

morgendags vejr. På den baggrund udtaler han: ”Det fortsætter nok ligesom det plejer”. 

Dagens pollental: 

Fortæret haremis: En ordentlig omgang. 

Uddelte glade smiley’er for væbner-orden: 0. 

 

Dette var slut på dagens avis. Sladder kan indleveres dagligt mellem kvart i og kvart over eller e-

mailes på pimand@blødis.julsø. 

Tak for i aften! 


