
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 med overlæs 

og hvor det ellers synes at være 

OPPORTUNUSSERISTISK!!! 

 

Lejravisen onsdag den 17. juli 2019 

Vi bringer først et genoptryk af et par gamle historier: 

 

Groft regelbrud i Julsø - fra lørdag 
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 Gammelfar Jepsen udtaler: "A har aldrig set noget lignende å Møgelø, heller 

æ' i mi knejtdaw'. 

 

Bulder og brag over æ Ø - fra søndag 
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. 

 

 



Reportage fra markedsdag - fra tirsdag 
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… 

 

Og nu dagens nyheder: 

Johannes lokumsskrubber-team 

Æ 1. pilte var i daw blevet meldt til at skrubbe lokummer på Juulsborg, og det satte leder-Johanne 

sig straks i spidsen for. Hun har nemlig lært af si egen mor-Dorthe, hvordan man lige holder stram 

styring på sådan en flok pilte: ”Du skal bare stille dig an i æ dør, se gal ud og så råwe lidt.” 

Derfor var de stakkels pilte fuldstændig vildt i gang med at arbe’ og fik tørret både det ene og det 

andet af æ lokumsbrætter. ”De skal skinne som guld, før I kommer ud herfra,” sagde Johanne 

brysk ovre fra æ dør, og æ pilte måtte bare skrubbe videre. 

Avisens lokums-korrespondent, Henrik Krogstrup, kunne til sidst ikke lade være med at blande sig: 

”I skal altså også have tørret den der pøl af drengetis op - og i mi knejt-daw havde vi ikke andre 

hjælpemidler end vor egen hår og æ kredsleder si sure underbowser.” 

 

Morgenvækning af væbnere 

Kim lejrchef Langgaard plejer at stå for en ganske effektiv morgenvækning af lederne - når man 

hører en par sikkerhedstræsko i str. 54 nærme sig med tunge skridt, ved de fleste ledere, at det 

gælder om at komme hurtigt ud af si puers. 

I daw havde han dog uddelegeret opgaven til Asger, Sigurd, Noah og Gustaverne fra 1. tumlinge. 

Med deres små, forsigtige skridt var der nærmest ingen varsel for de uskyldige væbnerledere, før 

de lige fik en ordentlig sprøjt af en sur spray nede fra æ tut. De fleste ledere fløj straks op og 

jagtede tumlingene Møgelø rundt - men Mathias Mellem Jepsen vendte sig bare om på si anden 

side og bad om en gjæwt mere. Som Mathias siger i si motto: ”Jeg siger af princip aldrig nej tak til 

morgenmad på sengen.” 



Freja si frisørsalon 

Avisens 2. pilteboplads-korrespondent har i daw observeret en nyopstartet 

forretningsvirksomhed. Freja havde nemlig pakket op for den helt stuere beauty box og var i gang 

med at sætte hår og smukkesere på alle piltepigerne. I bedste frisør-stil var der selvfølgelig også 

gang i æ sladder-udveksling, og især Annelise kunne fortælle om alle de drenge, hun havde haft fat 

i. ”Jeg kan bare lige styre dem,” sagde hun. ”Nåh,” sagde Freja, som den professionelle frisør hun 

er, og fortsatte: ”Hvordan klarer du egentlig den?” 

”Det er egentlig møj nem,” svarede Annelise. ”Jeg starter med at smile lige så sødt, så de bliver 

helt forelskede. Når de så er kommet nærmere får de bare en ordentlig dask, så de finder ud af 

hvem der bestemmer og bliver lige så rolle. Jeg har allerede en 15-17 knejt liggende derovre i æ 

hjørn’.” 

 

Sporten MØJ kort 

Kim Sejlkårl vs. mus: 27 - 0. 

 

Vejrudsigten 

Inden for kort tid forventes stormen fra nordvest at skifte retning og gå modsat, så der igen bliver 

helt fred og ro på æ Ø. Morgendagen byder på strålende vejr af enten den tørre eller den våde 

slags. 

 

Dagens pollental 

Fortærede burgerboller: En go’ par hundrede til mennesker, ca. 10 til æ mus. 

Brugte flasker af sirup: Støt stigende. 

 

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! 


