
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 blødismaskin’ si motorrum 

og hvor det ellers synes at være 

OPPORTUNUSSERISTISK!!! 

 

Lejravisen fredag den 19. juli 2019 

Slej si sovehjerte 

I morges ved flaget var alt næsten ved det gamle. Kim var tilbage som lejrchef, Klump og si venner 

kom på besøg fra Mary og Anton blev sendt ind for at genvaske fingre. Alligevel var noget 

anderledes, for der var underlægningsmusik til æ flaghejsningssang i form af en dybtrukken 

snorken nede fra æ Sopp’bassin. 

Slej var jo blevet forladt af de to mest ansvarlige fra den boplads, Mads Moog og Daniel Jepsen, så 

der var ingen til at få ham op. Da Slej op af formiddagen endelig dukkede op, var forklaringen bare, 

at han havde fået sig lagt på si allerbedste soveside og knapt nok registreret det, da Kim forsøgte 

at vække ham med en våd finger i øret og tre spark i siden af en sikkerhedstræsko. 

 

Sporten lang 

I formiddaw var der gang i alskens OL-discipliner ved Juulsborg. 1. væwnerne lagde drønhårdt ud 

med at brillere i den gode, gamle disciplin ’Kom alt for sent til samling’. Bagefter svang Tommy 

Militær Jørgensen en kødøks’ frem fra si inderlomme og huggede begge ben af alle væbnere. Han 

udtalte bagefter til avisens reporter: ”Der er ingen discipliner, hvor de skal bruge deres ben, så 

hvorfor skulle de beholde dem?” 

De to første reelle discipliner var madrelaterede, så her stod lederne selvfølgelig i kø for at komme 

til at deltage. Udsagn som ”Gå væk, knejt, det er mi rugbrød” og ”Du ryger på hovedet i æ 

fedtfælde, hvis du rører mi æg” gjaldede over OL-pladsen, og så blev der ellers gået til den. Leo 



Møgelø-veteran Jepsen stod med si kaffekop i en hjørn’ og overværede det hele. ”Jah,” mumlede 

han. ”Det er jo godt nok, men jeg ved af erfaring fra gamle daw, at det er møj nemmere at fortære 

det tørre rugbrød efter at have spist 500 g margarine, drukket 5 liter saftevand og brækket sig 7 

gange.” 

Da disciplinen ’Roning mellem Møgeløs to bådebroer’ efterfølgende løb af stabelen, kastede 

Johannes og Mathias straks sig selv og tre væbnerelever afsted med en hujendes fart, mens 

Tommy stod på bådebroen og råbte, at de skulle komme tilbage fra deres tyvstart. For at 

undslippe Tommys hårde straf, forsøgte Mathias sig med et hovedspring i Julsø, men Laurits ville 

ikke lade ham slippe så let. Han blokerede derfor lige ruten med si åre, så Mathias endte på røv og 

rygsøjle i bunden af båden. 

Da det blev 1. piltenes tur til at ro, udvalgte Kim Lejrchef Pilt’leder si allerbedste piltepiger til 

jobbet. Han glemte bare at tage højde for, om de faktisk havde evner for at ro, men det afsløredes 

hurtigt, da de først kom afsted: Det havde de ikke! Signe Smed valgte f.eks. en strategi, som gik ud 

på bare at sidde og skraldgrine, indtil vind og strøm forhåbentligt fik trukket båden det rigtige sted 

hen. Johanne Jepsen valgte som den eneste af pigerne at sætte si åre i æ vand, hvorefter hun bare 

trak løs i venstre side og nåede at dreje båden fem gange rundt om sig selv, før hun måtte opgive 

den strategi. Til sidst lykkedes det under kyndig vejledning fra Kim at få sejlet båden halvvejs til æ 

Pi og tilbage igen, for at slutte af med at brage båden direkte ind i æ bette bådebro. 

 

 

  



Dagens Busk 

Avisens udsendte medarbejdere på 1. væbnerbopladsen har berettet, at Busk er ved at være træt 

af beboerne i den stuere hvepsebo, han har bundet si køje ovenpå. Årsagen skulle efter sigende 

være, at Busk har opdaget endnu en handicap ved sig selv - han er nemlig også stribe-farveblind, 

så når hans midlertidige høretab sætter ind, kan hvepsene lave total overraskelsesangreb på ham. 

Heldigvis har Anne og Astrid en tricks klar til Busk: Han skal bare få hvepsene til at sætte sig på en 

blødis, for så skal Kristen nok klare dem. I den situation er han kendt for bare at tage en fast greb 

med si næve og klemme alt liv ud af æ hveps. Bagefter samler han dem som trofæer i æ fedtfælde, 

og der skulle på nuværende tidspunkt være ca. 38 håndfulde. 

 

Vejrudsigten 

Der forventes solskin og dejligt vejr igen til næste års Møgelø. På Thyholm vil der i morgen være 

jæn eller anden slags vejr, som egentlig er lige møj, når alle ligger å æ sofa. 

 

Dagens pollental 

Gafler til 2. piltenes aftensmad: Kun 1 til deling. 

Beskidte og trætte, men også glade, FDF’ere: Wos alle sammen. 

 

 

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! 


