
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, Kim pilteleder si tinstøberi i den sideløse tuttelt 

og hvor det ellers synes at være 

OPPORTUNUSSERISTISK!!! 

Lejravisen fredag 

Æ pilte si aftenhalløj 

Æ Redaktion si guitarhyggeudvalg var i aftes på rundtur til nogle af æ bopladser. Det startede hos æ 

pilter, da man havde forestillet sig, at de yngste knejt’ ville være de første til at blywe trætte - men den 

fordom kunne æ udvalg godt pakke sammen igen, for æ pilter var bare fuldstændig fyldt op med energi 

efter en ordentlig omgang panserkager. Der foregik flere forskellige ting samtidig: I den jænne hjørn’ sad 

Møller og var i gang med at bryde Emma si huer med en flok swære spørgsmål som ”Hvad hedder din 

egen far?”, ”Hvem på lejren bruger den største nummer i sikkerhedstræsko?” og ”Hvor mange år har 

Benjamin Jepsen været FDFer?” - det sidste er i øvrigt en quiz, som Benjamin sjæl har lawet. 

Samtidig i en anden hjørn’ var Solveig og Johanne ik’ æ leder Steen i gang med en swær slåskamp. Eller 

swær og swær - det foregik nærmest med slow mose-bevægelser, når de lå og rullede rundt sammen med 

hinanden. Signe satte ret præcist ord på, hvad det lignede mest af alt, da hun tørt konstaterede: ”Det der, 

det er da en vaskeægte bitch fight”. 

 

Efterlysning 

Teddy havde i morges wældige problemer med at finde si trøje. Den var sidst set uden for æ væbnerelever 

si pigetelt, men væk var den. Ingrid og Annelise har i et interview med Redaktionen givet udtryk for en 

teori: Christine havde længe gået og kastet lange blikke efter den trøje, for den så jo godt varm ud, så 

måske det kunne være en hit for hende at have den med i si sovepuers til at lune sig på. Redaktionens 

udsendte medarbejder hos væbnereleverne kunne dog i den tidlige morgenstund observere Ingrid og 

Annelise selv liste rundt og kæmpe om, hvem af dem der skulle have lov at få Teddys trøje med hjem 

som et evigt minde. 

 

 



Kontaktannonce 

Isabella Bindestreg fra æ pilt’lejr har oprettet og registreret en ny virksomhed, nemlig Juulsborg si 

Kjærlighedsbureau. Hun har hele ugen forsøgt at kapre sig nogle kunder, men har nu måttet ty til mere 

officielle metoder. Derfor har hun indrykket følgende annonce i æ avis. 

Søges: En småbøvet ung knejt med evne til at splitte to økser ad på en gang og til at være ret ringe til at 

drikke smoothie. 

Tilbydes: En flink ung kuern med ild i æ hår og en møj bestemt pegefinger i 90º. 

Hvis det er dig, vi søger, kan du henvende dig på Isabellas kontor foran Juulsborg mellem halv og hel 

eller e-maile på: kirsten@giftekniv.bindestreg. 

 

Amanda si snobrød-skills 

Amanda sproglig student Leegaard havde i aftes alvorlige problemer med si snobrød, da hun skulle til at 

arbe’ i både fysik og matematik sammen med den. ”Hwaaa, hvorfor er det egentlig nødvendigt at rulle 

dejen ud til en pølse - den bliver alligevel altid for kort!” sagde Amanda og mente selv, hun havde en møj 

bedre idé: ”Man kan da bare tage si pind og kaste ned i dej - ligesom når æ tanter laver surprise-frugtspyd. 

Så er det jo bare at bage det, der hænger fast.” 

Det lykkedes hende da også med den taktik at få lidt dej på si snobrødspind, men kort efter fik hun en 

virkelighedsnær lektion om tyngdekraften, da æ dej snart efter begyndte at hænge i lange trevler. Jæn, der 

kunne si matematik, foreslog Amanda, at det ville en smart tricks lige at dreje si snobrødspind 180º, og så 

satte hun ellers den pind i rotation. ”Godt nok er jeg sproglig student,” sagde hun og fortsatte stolt: ”Men 

jeg ved da, at 180º betyder det samme som 180 omdrejninger pr. minut!” 

Ved Redaktionens deadline var Amandas stakkels snobrød stadig æ blevet til andet end en klump 

efterhånden sur dej i æ 1. væwnere si fedtfælde. 

 

Rapport fra æ køkken 

Redaktionen si kaffehenter har i dag overværet en særdeles prekær situation i Juulsborgs køkkenregioner. 

Da han i formiddaws var nede for at hente kaffe til si hårdtarbejdende kolleger, kunne han observere, 

hvordan de tre tanter - OB, Tommy og Pernille - havde fordelt arbejdet: Tante OB havde for det første 

fundet sig en guer bænk, som lige passede til at ligge og sove på, så der blev trukket adskillige fisk i land. 

Tante Tommy havde til gengæld fundet sig en guer stuerl inde i æ køkken, hvorfra han passende kunne 

sidde og kommandere med tante Pernille, som samtidig lå på knæ i sit ansigts fodsved for ved håndkraft 

at skrubbe hele køkkenet skinnendes rent. 

”Du mangler en plet der,” sagde Tommy flere gange og pegede bare rundt i køkkenet - bl.a. over under æ 

køkken si alfahan, Ken Opvasker. Stakkels Pernille måtte bare makke ret og blive ved at kravle rundt og 

gøre rent, indtil Tommy var tilfreds. Der går rygter om, at både Tulstrup Kvindecenter, som holder til å æ 

kro, og Gl. Rye si Institut for Menneskerettigheder er blevet informeret om sagen, så Tommy bør nok i 

fremtiden vogte sig for frontalangreb fra hidsige feminister. 

 

 



Og nu til dagens uddrag af 1954-lejravisen (fra fredag den 30. juli 1954) 

Olympiadens åbning 

Midt i den almindelige forvirring af slægt og venninger åbnedes i går eftermiddags på 

Møgelø sportspalads den 147. internationale olympiade med deltagelse af eliten af 8 landes 

idrætsfolk inden for følgende discipliner: højde-, længde- og sidespring, samt ludo og 

lystfiskeri. Det store stadion var besat til sidste plads, og da portene kl. 7 i morges måtte 

lukkes, var 2 mennesker gået gennem tælleapparaterne - resten snød sig ind. 

Legene åbnedes ved at maratonløberen Jacob Odgaard med kun 3 minutters forsinkelse 

ankom fra teen med den olympiske ild fra komfuret. Derefter tog den højtærede 

udenrigsminister ordet og bød på engelsk de mange oversøiske sportsfolk velkommen til 

Møgelø. Hans tale blev oversat af vort blads udmærkede redaktionssekretær, der som 

bekendt mestrer alle sprog fra hebræisk til ty-ysk. Af udenrigsministerens tale bringer vi 

følgende uddrag: 

Our dear friends (vore dyre-venner) 

We are very glad to be together with you (vi er meget glade for at kende to geder som jer) 

We hope to give you the impression (vi håber at give jeres tøj en presning) 

that we on Møgelø are making progress (at vi på Møgelø lever af græs) 

We hope that you are going on in a very busy manner (vi håber ikke I går frem på 

bissemaner) 

We want fair play (vi ønsker flere Players) 

We shall spend some merry hours with you (vi skal spendere noget mere havre på jer) 

but we regret that you only have to visit us for a few days (men det er godt, at I kun skal gå 

og visitere os i nogle få dage) 

We are sorry to take leave of you (vi skal nok sørge for at tage livet af jer) 

We don’t like it, but we must (vi kan ikke rigtig lide mosten) 

Welcome (Walkommen) 

 

Vejrudsigten: 

Der forventes både sne og hagl på Møgelø i løbet af det kommende år. På Thyholm vil der i morgen være 

noget, der minder om regnvejr, når alle mødre tudbrøler af lykke over at få deres børn hjem igen. 

 

Dagens pollental: 

Søvn: I voldsomt minus. 

Beskidte og trætte, men også glade, FDF Thyholmere: 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! 


