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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, den forladte spøgelsespuslinge-boplads 

og hvor det ellers synes at være 

OPPORTUNUSSERISTISK!!! 

 

Lejravisen torsdag den 18. juli 2019 

Nat-reportage fra Ry Marina 

Et sted i nat mellem kvart i og kvart over var der levende post hos væbnereleverne i Ry Marina. På 

den hold er der jo så manne knejt, at man ikke lige opdager, om der mangler et par ledere. 

Mens eleverne arbejdede deres allerbedste for at løse posten, kunne der pludselig observeres en 

gammel rustenrød bil, der lige stak si forlygter ind på parkeringspladsen. Æ hikeudvalg si skarpe 

falkeblik kunne straks registrere, at de to personer inden i den var Johannes Snydepels Michaelsen 

og Mathias Stuersvindler Jepsen. Efter halvandet minuts gensidig stirren, blev der pludselig sat 

afsted direkte i bakgear, og Den røde lyn strøg afsted med 120 ud mod Rys bygrænse. 

Da æ hikeudvalg senere på natten kom tilbage til Møgelø si grusvej, blev de mødt af to velfornøjede 

ledere, som havde været hjemme ved æ Ø med æ bil og nu var på vej til Ry Marina på si gåben. 

Som Johannes sagde: ”Der er nu ikke noget som en måneskinstur sammen med den ven, man 

allerbedst ka’ li’.” 

 

Æ lejrchefvikar 

I morges var der en vis form for panik, dog af den mere rolle slags. Det hang sammen med, at æ Ø 

var blevet ganske lejrchef-løs, idet Kimse var taget på tur til De små fisk og Jensens Bøfhus med si 

pilte. Æ tanter havde straks benyttet lejligheden til at kuppe hele organisationen og vedtage, at vi 

alle skulle sove æ halve formiddaw væk, fordi de er blewen så trætte af al det sidden på si røv og 



drikke kaffe. De havde samtidig udpeget Frank Hedegaard til lejrchef-vikar, for som cheftante Lene 

siger: ”Han er lige jæn, der er til at styre.” 

Frank lykkedes dog ikke med tanternes foretagende om at få aflivet de ellers så populære 

morgenoplæg ved flaget, for stjerneskuespilleren Teddy lod sig ikke sådan overse og kuppede det 

hele tilbage. Frank blev efterfølgende kaldt til tjenstlig samtale hos cheftante Lene og er ikke set 

siden. 

 

Pilt’hike 

Under piltenes sædvanlige tur til Silkeborg og æ blødis-maskine var nogen af pigerne blewen lidt 

trætte. Det gik dog fuldstændig af dem igen, da Youtuberne Josefine Skrummelsak og Oskar Hul-i-

æ-jord gav sig til at skawe og vride sig. Pigerne blev fuldstændigt wilde og måtte rende så hurtigt 

derhen, at Thea endte med at tyvstjæle en sovepuers og blev gennemtacklet af fire stuere 

sikkerhedsvagter. 

 

Dagens Busk 

1. væbnerne havde i aftes valgt at vælge at blive sejlet over til æ traktørsted for at tage på blødis-

hike i æ storby. Da Mary begyndte at nærme sig bådebroen derovre, skulle der jo vælges folk til at 

springe med en snuer. ”Kristen, gjør nøj,” blev der sagt, men Kristen mente ikke det var hans job og 

brugte derfor resten af turen på at diskutere og tjene sig en wældig masse minuspoint. 

Til sidst blev det så presset, at det altså skulle være nu, hvis ikke Mary skulle ende direkte i æ siv, så 

Busk tog en hurtig initiativ og kastede sig ud over æ ræling. Kristen havde endnu ikke overgivet sig, 

så han råbte ”Nej, det er Æ vor arbe’!” og tog straks et fast greb rundt om Busk si mave for at holde 

ham tilbage. Så sad Busk ellers bare klemt fast mellem ræling og Kristen-mave, og der blev han ved 

med at sprælle til han ikke kunne sprælle længere. 

Den MØJ hårdtarbejdende hikeudvalg havde i mellemtiden fået Mary fortøjret, så nu kunne Kristen 

lige så fint kravle i land, mens Busk bare lå der og lignede en smadret flue. 

 

Vejrudsigten 

Den er bare guer! 

 

 



Dagens pollental 

Pandekager: Usandsynlige mængder. 

Alternative klaverstativer: +1. 

 

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! 


