
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 pilters brændende kærlighed-kogeri 

og hvor det ellers synes at være 

OPPORTUNUSSERISTISK!!! 

 

Lejravisen tirsdag 

Æ seniorvæwnere si vandland 

Da seniorvæbnerne i aftes ved 23.30-tiden forlod deres halvfærdige boplads for at gå til lederkaffe, 

havde de vist glemt at høre ordentligt efter i lejravisens vejrudsigt, som helt tydeligt havde lovet 

regnvejr. I hvert fald var de kun blevet halvt færdige med æ tag, så da hele holdet vendte tilbage til 

bopladsen kl. ca. halv tre i nat, blev den sidste halvdel nok æ lavet helt så godt, som den kunne have 

været. Da morgenen gryede og Ebbe blev vækket af tre spark i siden med æ lejrchef si 

sikkerhedstræsko, kunne han i hvert fald konstatere, at taget æ havde været alt for tæt oven over 

hans køje. Fra livet og ned var både Ebbe og si puers fyldt op med regnvand - men den anden 

halvdel af dem var til gengæld lige så knastørre. 

Der var ikke meget medlidenhed at spore hos Claus Væbner-i-1980’erne Jepsen, som bare 

kommenterede: ”I mi knejt-daw havde man jo æ opfundet presenninger endnu, så vi sov altid under 

næsten åben himmel. Vi havde bare lige en halv bregne til at dække os fra næsen og op, for resten 

af wos havde bedst af at blive fuldstændig gennemblødt!” 

 

 

 



Kim Lejrchef si humørsvingninger 

Efter lejrbålet i aftes sydede det af høje forventninger på terrassen foran Juulsborg. Tante Christel 

havde nemlig lovet, at der i stedet for det sædvanlige kage ville være en surprise. Gættene føg 

gennem luften: ”Det kan være vi skal have resten af den guere haremis fra aftensmaden,” sagde én. 

En anden foreslog, at den måske stod på lagkage, for det var jo da Jonas Stuere Jepsen si 

fødselsdaw. Men ak, der var ingen der i si vildeste fantasi kunne have forestillet sig, hvad æ tanter 

havde fundet på: De havde taget en håndfuld træspyd og skudt til måls efter en skål med 

frugtstykker, og så havde man ellers bare at æde det, der havde sat sig fast. 

Der var mange sure miner rundt omkring, men ingen var mere utilfreds end Kim Lejrchef. Der var 

nemlig en ekstra særlig surprise til ham, hvor Christel havde erstattet hans frugtstykker med 20 

skiver rå løg! Da han først havde tygget sig igennem alle dem, var han blevet nøj så gal, men han er 

jo en erfaren Møgelø-mand, så han ved godt, at man aldrig må lade si galskab gå ud over æ tanter. 

Desværre for Jonas Møller var han så endnu engang den nærmeste til at tage imod… 

Kim holdt den nu tomme træspyd i si stuere lab og langede i en for ham usædvanligt hurtig 

bevægelse ud efter stakkels, uskyldige Møllers lårbensknogle. Heldigvis var Møller som altid bare 

en anelse hurtigere end Kim, så træspydet ramte i stedet ned i en terrasseflise med sådan en kraft, at 

både spyd og flise splintredes i manne tusind stykker. 

Æ tanter fik dog i dag til middagsmad sat en salig smil tilbage på Kim si læber. Haremis-biks med 

en rigtig guer sovs til kan jo redde humøret for enhver - tak for mad! OG DERFOR SKAL DE 

HA’…! 

 

Rasmus Jensen si båltændingsteknik 

Da avisens udsendte runde-korrespondent i formiddags endnu engang var kommet på voldsomt 

hårdt arbe’ med at rende rundt på æ Ø, fik han færten af en god historie hos 1. piltene. Leder-

Rasmus var gået i gang med at tænde op i en bål omkring kl. kvart i 10, for som han sagde: ”Vi skal 

jo selv lave varm mad til awten, så det eneste rigtige er da at tænde en bål op nu og så bare holde 

den kørende hele dagen i det her silende regnvejr.” 

Rasmus havde opbygget en stuer, flot bål af tre våde aviser og tyve halve kviste fra æ skovbund, 

men kunne ikke forstå, hvorfor det var så svært at få ild i! ”Jeg nægter at gøre ligesom æ kredsleder, 

når han tager en hiel flaske håndsprit, tænder ild i den som en anden Molotov cocktail og kastede 

den lige på æ bål!” 

I stedet jawede Rasmus rundt med Astrid-Birthe for at få hende til at komme en masse af det let 

brændbare våde græs kastet på æ bål. Da det heller ikke rigtigt fungerede, tog Rasmus fat i Victoria 

si allerbedste Møgelø-stol og skulle lige til at tænde op med den, da hans egen knejt, Mads, fik nok: 

”Så stopper du, lad lige mig komme til!” sagde Mads så bestemt, at Rasmus blev ræj for, at det var 

hans kuern Bettina, der var dukket op. Mads lagde sig derefter på knæ ved siden af æ bål, pustede 

tre pust fra æ bund af si lunger, og så sa’et ellers ”puw” og æ flammer de var stuere. 



Johanne Jørgensen-føljetonen 

I gårsdagens lejravis kunne Redaktionen jo berette om Johannes Mor Dorthe-trick med den bøjede 

pegefinger, når æ pilter skulle sove. Til dagens avis er der indkommet en reportage fra avisens 

korrespondent-gruppe på Silkeborg Skidt-tilpas-hus’ afdeling for knæsmerter: Her er Johanne 

nemlig blevet observeret komme haltende ind for at få undersøgt si venstre knæ. Desværre kunne 

korrespondent-gruppen ikke lokke nogen informationer om, hvad der var galt, ud af lægerne og 

sygeplejerskerne, som dækkede sig ind under deres tavshedspligt. Til gengæld har Redaktionen en 

møj velvillig informationskilde i æ 2. piltelejr. For at sikre kildens anonymitet kan vi desværre ikke 

her røbe hans navn - men vi kan dog sige så meget, at det starter med K og slutter på im Langgaard. 

Denne anonyme kilde ser sig aldrig for fin til at dele følsomme oplysninger med omverdene og har 

forklaret, at Johanne har fået slidgigt i si knæ ved at sidde for længe på si røv og true med si Mor 

Dorthe-pegefinger bøjet i 90º. 

 

Vejrudsigten: 

Sædvanligvis har vi jo en wældig stormvejr på Møgelø om onsdagen, når det vælter ind med folk 

fra nær og fjern. I år forventes det at blive nogenlunde stille, men til gengæld stadig pissekoldt. 

 

Dagens pollental: 

Den guere haremis: Fuldstændig fortæret. 

Dunke med håndsprit: Hastigt nedadgående. 

 

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! 


