
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, Slej si plads i æ menneskepyramide 

og hvor det ellers synes at være 

OPPORTUNUSSERISTISK!!! 

 

Lejravisen tirsdag den 16. juli 2019 

Christels skumle plan 

Tante Christel har sandsynligvis æ fået ret møj søvn sidste nat, for hun har haft travlt med at 

udtænke en skummel plan. Første led blev udført allerede fra morgenen af ifm. gudstjenesten, 

hvor Christel yderst velvilligt havde meldt sig til at bage nadverbrødet. Opskriften lød på lige møj 

hvedemel og gær, så det endte med et brød på ca. halvanden kubikmeter. Helene vandt æren af at 

slæwe det stuere brød ned til lejrbålspladsen, hvilket resulterede i et overbelastet knæ og en 

skævvredet ryg. For at undgå at slæwe næsten det hele tilbage igen, var Helene ret så rundhåndet 

under uddeling af Jesu Kristi Legeme, så alle folk gik stopmætte fra gudstjenesten og behøvede 

ikke mere mad før til aften. 

Dermed var vejen banet for anden del af Christels plan, nemlig at tømme æ Ø fuldstændigt for 

tanter, som så i ro og mag kunne sejle til æ Pi for at tømme alle æ blødis-kiosker. Da det 

efterhånden blev tid til at stikke hjemad fra langfartens eventyr, stillede Kim Sejlkårl sig 

beredvilligt op på kajen neden for æ Pi, klar til at få lastet æ tanter i båden og sejle dem hjem til 

Møgelø. Men der kom ingen tanter. Efter ca. tre en halv kvarters venten blev Kim lidt usikker på 

situationen og iværksatte en undersøgelse, som afslørede, at sidste led i Christels plan var at lade 

ham strande på æ Pi, mens æ tanter tog rutebåden Ternen tilbage til Møgelø. Eneste hul i den 

plan var dog, at Kim jo faktisk havde en motoriseret båd med sig, så han er nu tilbage i god behold. 

Man kunne nu påstå, at tantelønnen er rigeligt høj, når de sådan havde råd til at betale for en 

rutebådstur, men Christel har en forklaring parat: ”Vi fik det ganske gratis, for jeg gik bare hen til 

æ skipper, løftede lidt op i mi kjole og sang en halv vers af Lejrkær’ste-sangen.” 



Rasmus Pedersens dobbeltnadver 

Avisens teologiske konsulent har udtrykt en anbefaling om, at Rasmus tumlingeleder Pedersen 

øver sig lidt oftere i at gå til gudstjeneste. Under nadveren i dag lykkedes det nok så fint for 

Rasmus at tage imod et stykke brød på korrekt vis - men han havde åbenbart misforstået den 

anden del og troede, man bare skulle tyre sit brød ned i saftevandskanden, så det kunne ligge der 

og opløse sig. Thomas Præst måtte derfor sende Rasmus bag i køen for at få en omgang mere og 

den fulde syndsforladelse. Rasmus udtalte efterfølgende denne søforklaring på hændelsen: ”Jeg 

kunne jo ikke få hele mi stuere næve ned i den kande for at dyppe brødet, uden at tage livet af 

både kande og præst”. 

 

Reportage fra markedsdag 

Der er sikkert ikke mange af avisens læsere, der er klar over det, men i eftermiddag blev der 

afholdt markedsdag forklædt som fællesdagsløb. Én af posterne handlede om at vælte nogen 

pinde ved at kaste andre pinde efter dem. Den absolut skrappeste til den disciplin var Noah Mini-

Yde fra 1. tumlinge, for som han sagde (næsten ordret): ”Derhjemme har vi en ret stor have, så der 

giver jeg jævnligt min far lammetæv i kongespil.” På Kristens post skulle der fanges en swær 

kæwle med lasso, og det gik mildest talt æ for swær - lige indtil Thomas Præst kom forbi. ”Hvis jeg 

ikke var blevet præst, ville jeg have været cowboy,” sagde han, svingede æ lasso over si huer og 

fangede straks den kævle, som Kristen havde stillet op. ”Det kan du da godt gøre bedre,” sagde 

Kristen med en grin, og den var æ Præst helt med på. ”Yii-haa,” råbte han og gav sig så til at jagte 

alle de nærmeste folk rundt på æ boldbane med lassoen roterende rundt over hovedet. Ret 

hurtigt lykkedes det ham at få indfanget Kristen, som dog straks slap fri igen. Snoren var nemlig for 

kort til at løkken kunne blive stor nok… 

 

Æ mus kom ind i æ kykken(kælder) 

Efter endnu en sejltur over til æ fastland - ja, han tager jo godt nok manne af dem - havde Kim 

Sejlkårl sneget sig til at kigge ind af æ vindue i æ køkkenkælder for at se efter husdyr. Tre sekunder 

senere var han sprunget hele vejen op af trappen til tante-terrassen og stod nu der bevæbnet med 

egen redningsvest og metal-fejebakke. ”Der er kommet en mus til ind,” råbte han og tog turen ned 

af kældertrappen i to og tre kvart spring. De næste fem minutter var der voldsom aktivitet i 

kælderen, hvorfra der hørtes et mix af to forskellige lyde: Trækning af kummefryser over gulv samt 

taktfast bankning af metal-fejebakke mod gulv. Da det hele var overstået, kom Kim triumferende 

ud fra kælderen og bekendtgjorde æ mus si død. Han udtalte efterfølgende til avisen: ”Hvis nogen 

skulle få lyst til at kombinere en skattejagt med et puslespil, så ligger der nu en død mus spredt i 

27 forskellige dele i æ kælder.” 

 



Dagens Busk 

Endnu engang har Busk i dag været på arbe’. Det kan da være, han snart vænner sig til det - arh, 

næppe. I siestaen havde han fået æ blødis-maskinevagt, men det var så sej for ham at trække ned 

i æ håndtag, at hans muskler ikke var klar til at skubbe den op igen lige foreløbigt. Det blev derfor 

nogen ret så stuere blødis til langt op over æ kant, der blev langet over disken i dag. Lige indtil æ 

lejrchef ham sjæel kom i æ tut. ”Hwa summern!” nåede han kun at råbe, før Busk belært af 

tidligere erfaringer havde stukket halen mellem benene og løb i fuld fart ud mod Oasen. Kim fik 

dog fat i en øre på ham og trak til, så den nær var faldet af. ”Puha,” sagde Busk efterfølgende. ”Det 

var godt nok tæt på, men heldigvis fik han æ fat i den øre, der faktisk kan høre.” 

 

Vejrudsigten 

I morgen forventes der stormvejr fra nordvest, når forældre og andet godtfolk vælter ind over 

Møgelø. 

 

Dagens pollental 

Fortærede mell’madder: Tilfredsstillende mange. 

Knækkede, rådne rafter: +27 

 

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! 


