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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, hos ålen på bunden i Julsøens vande, der rød Beauvais var 

og hvor det ellers synes at være 

OPPORTUNUSSERISTISK!!! 

 

Allans møj swære regnestyk’ 

Allan René har været på noget af en styk arbe’. Han har nemlig forhørt sig om Louisa Ydes 

fødselsår, og Louisa har selv fortalt ham, at hun er født i 1997. Efter en længere omgang læggen til 

og trækken fra, er Allan nået frem til, at hun så er 24 år gammel, og han mener, at det da nok skal 

passe, at hun er et sted mellem 17 og 63. 

Men der skulle altså mere regneri til, for Allan har også fået opsporet, at Louisa har en datter på 24 

år. Det har kostet den stakkels mand en hel del hovedbrud at nå frem til, hvordan det skulle hænge 

sammen, men han havde jo sat sig for, at han nok skulle få det kringlet. Så efter at have opstillet en 

hiel lang andengradsligning har han regnet sig frem til de to eneste mulige løsninger: Enten er 

Louisa og hendes datter samtidig også søstre, eller også er den ene oldemor til den anden. 

Allan virker selv til at være ganske tilfreds med og stolt af si regne-kundskaber, men Redaktionen 

har altså sendt hans beregninger over til Lilleø si Matematisk Institut for at få vurderet om de nu 

også helt holder vand. 

 

Seniorvæbnerne si rafteføljeton 

Avisen kunne jo i går berette om, at Anne Smed rendte rundt på æ Ø med 90 meter høje rafter. I går 

aftes havde hun taget hele to af disse op på skuldrene – og hun havde endda tvunget stakkels 

Mathilde til at slæwe med. Avisens korrespondent foran Juulsborg observerede engang mellem 

kvart i og kvart over sen aften, at Anne og Mathilde kom luskende med de to rafter fra æ 

Sopp’bassin tilbage til raftebunken ved Juulsborg. 

Da de nåede dertil, bankede Anne den ene rafte to gange ned i skulderen på Mathilde, hvorefter hun 

kastede den ned via en mellemlanding oven på syv af Mathildes fingre. Efter den omgang drejede 



de to piger 3 gange rundt om sig selv, hvorefter de gik tilbage til æ Sopp’bassin med den anden 

rafte. 

Anne har i dag indrømmet, at det virkede lettere smådorsk sådan at slæbe den ene rafte både frem 

og tilbage, men som hun sagde: ”Det havde jo været endnu mere dorsk at rende rundt kun med én, 

så der ville være ubalance. På den her måde kunne vi også bedre snyde Elisabeth til at tro, at vi 

faktisk lavede noget fornuftigt”. 

 

Anita og æ mastesejl 

Her den anden daw da æ mastesejl skulle sættes op, havde K. Yde, B. Vangsgaard og Rasmus P. si 

hyr med at få Anita til at samarbejde. Ifølge Sigurd knejt havde hun travlt med at mishandle si egen 

knejt, Mikkel – det var Mikkel dog ikke helt enig i, for som han sagde: ”Hun mishandler mig da 

ikke, hun råwer bare møj højt lige ind i mi øre”. 

Ifølge Vangsgaard var problemet med Anita dog noget helt andet, for det er jo en velkendt sag, at 

hun æ kan se nøj, der står lodret, uden at forveksle det med en stang til at danse omkring. Så det 

eneste hun bidrog med, mens mænderne møj seriøst knoklede med at få den røde mast i midten til at 

stå oprejst, var at kaste sig rundt fra den ene stang til den anden, mens hun gjorde sig til. Hun var 

endda så vildt optaget af si dans, at da jæn af æ pæle faldt til æ jord, holdt hun bare fast med både 

arme og ben. 

Den opførsel var alligevel værre end hvad Yde kunne acceptere, så han sendte efterfølgende 

Thomas over for at skære nettet af Sportspladsens fodboldmål, for at de en anden gang kan være 

klar til at kaste den over og dermed indfange Anita, før hendes udskejelser tager overhånd. 

 

Nyopfunden trappefalds-sport 

Familien Vangsgaard si repræsentanter på Henrik Gammelfar Krogstrup si 2. tumlingehold har 

tilsammen udviklet sig en helt ny sportsgren. Den handler kort fortalt om at få flest mulige sår på si 

krop ved at falde enten på hovedet eller sidelæns ned af en trappe. 

I første omgang var det Malou, der lagde sig i front i konkurrencen ved at kaste sig ned af trappen 

fra Sportspladsen og derved tildrage sig tre stuere sår. De kunne dog alle dækkes af hvert deres 

stykke plaster, så det var kun et spørgsmål om tid, før det blev overgået af kusine Silke. Det skete, 

da hun besluttede sig for at skifte bane og i stedet benytte trappen foran Juulsborg til at skaffe sig 

syv dybe sår og tre åbne benbrud. 

Malou kunne selvfølgelig ikke have det siddende på sig, at hun var den ringeste til noget, så hun tog 

en rask beslutning om at blive på si hjemmebane og rulle ned af Sportspladstrappen endnu engang, 

nu med adskillige sidelæns kolbøtter undervejs. Det kunne der jo ikke ske mere ved, når nu hun 

allerede var pakket ind i plaster… 

Ved redaktionens deadline var det altså igen Malou, der havde føringen i denne nye, spændende 

sportsgren kaldet trappefald, og avisens sports-redaktion holder naturligvis nøje styr på stillingen 

resten af ugen. 

 



Obelix i kagetræning 

Da planlægningen af lejren startede for snart en del år siden, skulle der selvfølgelig findes jæn, der 

kunne spille Obelix. Der var forskellige forslag på bordet i brainstormen. Bl.a. spurgte man Torben 

Dam, om æ lige han kunne tillægge sig en airbag igen, lige som i gamle dawe. Det blev en stuer nej 

tak, og så var man jo på den. Til sidst fik Kim den wærst Langgaard dog overtalt Kristen til at lade 

sig fede op, så han var i stand til at udfylde rollen – bogstaveligt talt. Og så var der jo kun jæn vej 

fremad, nemlig fem-syv ugentlige besøg hos Coco og ca. dobbelt så mange på McDonald’s. 

Efterhånden som lejren nærmede sig, kom Kristen mere og mere i form som Obelix, men Kim var 

alligevel ræj for, at han til sidst ikke ville nå at komme dertil, hvor han kunne spile det dyrt 

indkøbte kostume helt ud. Det havde Allan Snacks heldigvis råd for, idet han beredvilligt tilbød at 

fodre Kristen med alle kageresterne fra 1. tumlinge-møderne. ”Og hvis æ han selv vil spise op,” 

sagde Allan, ”så tager vi bare en tragt og stopper ned i Kristens mund, og tømmer æ kagefad i ham 

lige til æ bund!” 

Den stuere indsats kom endelig til sin ret her til eftermiddag, efter Brian havde været lidt træls 

gennem en længere periode. Det var bleven for møj for Kristen, som derfor pludselig så sin snit til 

at kaste si krop hen over Brians, slæbe ham 14 meter ud i Julsø og ellers bare dyppe ham under til 

han holdt op med at sprælle. 

 

 

Vejrudsigten:  

Claus Voldborg Jepsen har skråsikkert meddelt, at det ikke kommer til at regne hele ugen – for alt 

under 30 mm karakteriseres helt officielt kun som dug. 

 

Dagens pollental: 

Blødis-produktion: Overvældende mængder. 

Velfungerende plasticpose-tømmerflåder: Som altid 0. 

 

 

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! 


