
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, æ Pimand si bedst’ blødis-kiosk. 

og hvor det ellers synes at være 

OPPORTUNUSSERISTISK!!! 

 

Lejravisen mandag den 15. juli 2019 

Æ sejlkårl på afveje 

Her til morgen under morgenmaden var der lidt und’lig stemning i salen på Juulsborg. Ingen kunne 

helt gennemskue, hvad der var galt, men samtlige ledere sad og var småvrisne. ”Du skal da æ 

sidde her og sove,” sagde én tumlingeleder til en anden. ”Hvorfor er du egentlig så skidedorsk, din 

stuere høwed?”spurgte en tredje. 

Allan Snacks René var til sidst den, der fandt frem til problemets kerne: Lederne sad simpelthen 

bare hen helt uden at få si kaffe! Allan startede derfor straks et taktfast råb: ”Sejlkårl, kom så med 

wor kaffe - sejlkårl, kom så med wor kaffe.” Men ude fra æ køkken var der helt stille, bortset fra en 

par høje hvin, hver gang æ mus rendte en tur over æ køkkenbord. Til sidst måtte Allan tage sagen i 

egen hånd ved selv at gå ud og hente æ kaffe. Det lettede straks på den negative stemning lederne 

imellem, men til gengæld blev vreden koncentreret direkte mod æ sejlkårl. Det viste sig nemlig, at 

han var sporløst forsvundet fra Møgeløs overflade og sejlet afsted på en togt, som ingen helt 

vidste, hvor gik hen. Avisens Silkeborg Bageri-korrespondent har dog observeret æ sejlkårl sidde 

møj afslappet på en bænk med en stuer styk kanelsnegl på vej ind i si mund. 

I løbet af dagen er der jo kommet erfaren forstærkning i æ køkken, så Redaktionen forventer en 

voldsom forbedring af service-niveauet for resten af ugen. 

 

 

 



Kristian Yde og æ motor 

Efter Redaktionens afslutning i går søndag opstod der en krisesituation ude midt på Julsø. 1. 

tumlingene var taget på ekspedition med det gode skiv Mary, og bedst som de tøffede rundt gav 

Kristian Yde sig til helt uhæmmet at banke løs på æ motor. Avisens praktikant-team bestående af 

Gustav, Amina, Sigurd og Noah har rapporteret om, hvordan maskineriet først udstødte en par 

und’lige lyde og derefter gik helt i stå, så Mary måtte drive frit omkring i de meterhøje bølger. Kim 

Sejlkårl måtte derfor afsted på en storstilet redningsaktion for at få reddet tumlingene i land på 

Møgelø. Æ maskinmestre, Stuere Slej og Mathias Mellem Jepsen, måtte efterfølgende til at skrue i 

æ motor for at råde bod på de skader, som Yde havde forvoldt, og det viste sig, at han med si 

banken både havde fået knækket en par skruer og fået en filter til at vende sig forkert. Slej udtalte 

efterfølgende til avisen: ”Yde skal bare holde si naller væk fra den motor - ellers sladrer jeg til 

Svend Bach-Muers, og det er Æ for sjov!” 

Giv mig et Y (Y), giv mig et D (D), giv mig et E (E), hvad siger det? (Knoldesparker). 

 

Arthurs pandekagebageri 

Avisens puslingebålplads-korrespondent har i dag overværet noget af en pragt-præstation. Arthur 

har nemlig hele eftermiddagen stået i si ansigts fodsved for at bage pandekager til alle puslinge og 

puslingeledere. Han ved jo hjemmefra, at pandekager med is er frygt’lig guer, og som han siger: 

”Blødis har alle fået rigeligt af på æ Pi, så nu er det nemt bare at blande det med pandekage nede i 

si mave.” Først da alle puslingepiger og -ledere var blevet stopmætte, tog Arthur en pandekage til 

sig selv. For den gode gerning skal Arthur ha’ et hurra: Og derfor skal han ha’… 

 

Mere eller mindre velfungerende varmluftballoner 

Under eftermiddagens varmluftballon-bygning blev det helt klart, hvilket hold der har de bedste 

ingeniør-evner - og det var ikke 1. væbnerne, der vandt! De lagde hårdt ud med at krølle en hel 

rulle stanniol sammen og spænde den fast neden under æ plastikpuers. Idéen var vist noget med, 

at metal jo kan varmes op af solen, så derfor kunne en stuer klump vel nok få den ballon til at 

flyve. Under Frederiks kyndige vejledning blev de dog rettet over mod en anden plan, der var 

knapt så tung i æ røv og rent faktisk indeholdt noget med stearinlys. 

Prisen for bedste konstruktion går til gengæld til 2. tumlinge-pigerne, hvis luftballon uden 

problemer steg et par hundrede meter til vejrs og satte kursen stik mod Laven Camping. Elisabeth 

havde dog glemt at programmere ballonen til at flyve tilbage igen, så den fortsatte ufortrødent og 

er sidst set i luften over Aarhus Havn. 

 



Dagens Busk 

I eftermiddag var Busk i gang med at arbe’. Det kunne egentlig godt stå for sig selv som en 

breaking news - men bare vent, det bliver vildere endnu. 

Hans arbe’ bestod i at pille lidt ved en lamp’ over æ spisebord i Ruinen, og bedst som han stod der 

i si allerfuldeste koncentration, kom Mathilde Hedegaard gående bag ved ham og spurgte ganske 

forsigtigt og interesseret, hvad han havde gang i. Det var simpelthen for stor en chok for Busk at 

opleve, at der er andre mennesker end ham på æ Ø, så han sprang 3,2 meter op i luften og skreg 

løs som en anden tøsebarn. 

Indtil videre er der indløbet meldinger om, at skriget er blevet hørt på samtlige bopladser, på æ Pi, 

i Gl. Rye, i Peking, på Jegind Havn og i Hvidbjerg Lystanlæg. 

 

Sporten kort 

Mette-mor Michaelsen og Sebastian konkurrerede i dag om at komme hurtigst op til æ øvre 

Pimand, men pga. Mettes fordel af at have voldsomt veltrænede ben, fik Sebastian til gengæld lov 

til at hælde en kass’fuld vingummier og tyve rustne søm i si hals for at få godt med energi. Avisens 

Pi-tårn-korrespondent fulgte konkurrencen tæt, og kunne berette at det endte nærmest uafgjort. 

Sebastian valgte at belønne sig selv med to af de største blødis til 87 kr. stykket, mens Mette 

fejrede sig selv med 30 armbøjninger og 50 sprællemænd. 

 

Vejrudsigten 

Henrik puslingeleder har medbragt besked fra æ øvre Pi-mand si observatorium. Det ser ud til, at 

der i morgen kommer solskin, regnvejr og varme i passende mængder. 

 

Dagens pollental 

Morgenkaffeservering: Under lavmålet. 

Sure tæer: Ca. 1000. 

 

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! 


