
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 tanter si flåtfjerningsfabrik 

og hvor det ellers synes at være 

OPPORTUNUSSERISTISK!!! 

 

En hidsig Asterix – fra lørdag 

”Vi befinder os i år 50 før Kristus. Hele Gallien er erobret af romerne ... Hele? Nej, en lille ø 

befolket af ukuelige gallere holder stadigvæk og vedholdende stand mod invasions-styrkerne.” Her 

bor nemlig Busk nøj-doven-i-forhold-til-ham-i-tegneserierne Asterix og Kristen spot-on-i-størrelse 

Obelix. 

Dem mødte vi jo alle ved flaghejsning efter den veloverståede ankomst til Møgelø lørdag 

eftermiddag, og de virkede da umiddelbart som et par flinke og rolige fyre. Men avisens 

flaghejsnings-korrespondent måtte hurtigt sande, at skinnet kan bedrage, da Julius Cæsar blev kørt 

ind på si fine stridsvogn af si tre trofaste legionærer, Veni, Vidi og Vici. Cæsar blev godt nok lidt 

sur, men nå ja, hva’ skidt. Den virkeligt hidsige her var da Asterix, som råbte og skreg op om, 

hvordan Obelix var mere buttet end tyk, og så ville han ellers æ høre mere om den sag. Det 

resulterede i, at Cæsar ganske fornærmet forlangte at blive kørt ud igen i si fine trilleb…øh, 

stridsvogn, og så var der ellers igen fred og ro til at vi kunne komme hen og få et stykke med grøn 

kage. 

Juulsborg Avis har siden da oprustet på flaghejsnings-korrespondent-posten, så vi altid kan være de 

første til at fortælle om en evt. udvikling i situationen mellem Asterix, Obelix og Cæsar. 

 

2. puslingenes Pi-kram – fra søndag 

Da Torben Dam og si 2. puslinge først på formiddagen søndag var på besøg i seniorvæbnernes lejr, 

var der højlydte diskussioner om, hvad der skulle bringes med hjem af godt kram fra den 

forestående ekspedition til æ Himmelpi. Pigerne havde alle mulige forskellige ønsker, som de 

naturligvis nævnte tilpas højt til, at Arnold kunne høre dem – for så kunne det jo være, han ville 

købe noget til dem. Én ønskede sig en ny kam, der kan åbnes som en springkniv, en anden ønskede 

sig en vandpistol, der først går i stykker efter fire-fem skud. Pigerne kunne dog godt fornemme, at 



Arnold ikke sådan lige lod sig lokke til at købe gaver til dem, så til sidst skar Trine igennem og 

råbte højt: ”Arnold, hvis ikke vi kan få alt det andet, så ønsker jeg mig bare en pakke cigaretter!” 

Det blev alligevel for møj for Arnold ene-hane-i-hønsegården Dam Thiesen, så han flygtede over 

stok og sten, endda så voldsomt at han væltede rundt over Kristen seniorvæbnerleder si 

hjemmebragte sammenskruede bordplade. Han var dog hurtigt oppe at stå igen og erklærede stolt: 

”Mine ben kan stadig godt bruges til noget!” ”Nåh, det er da heldigt nok, at de ikke bare hænger og 

dingler,” var far Dams eneste kommentar. 

Efter hjemkomsten fra æ Himmelpi har avisens ekspert i strategiske overvejelser observeret, at 

Arnold har valgt en mere offensiv tilgang over for pigerne, idet han i stedet for gaver til dem har 

købt sig selv en stuer sværd. 

 

Dagens reportager fra væbnerbopladserne – fra søndag 

Hele den samlede redaktion var i løbet af formiddagen på reportagerejse rundt til samtlige bopladser 

på æ Ø. Hos seniorvæbnerne blev der pralet lige rigeligt af, hvor stuer en byggeri der egentlig er 

plads til i æ Sopp’bassin, da Anne Smed proklamerede, at hun da havde slæbt rawter, der var lige 

omkring 90 meter høje, i hvert fald på den jænne led. ”Arh, ka’ det nu og pass’?” spurgte Elisabeth 

helt køligt, hvorefter Mia Hove konstaterede, at Elisabeth jo er geolog og derfor ved alt om jord, så 

hun er æ sådan til at spøge med. 

Turen gik herefter videre op forbi væbnerelevernes boplads, hvor der ikke skete møj andet end at 

Kim Kredsleder jawede rundt med dem alle sammen, så det var jo ikke just breaking news. 

Det var der til gengæld hos 1. væbnerne! Her kunne Thea nemlig fortælle holdets nye motto, som 

lyder: ”Vi er både store, stærke, seje, rå, vilde og skabede!” – eller noget i den retning… 

Da redaktionen til sidst nåede frem til 2. væbnerne, var der ikke rigtigt nogen tegn på, at de levede 

op til det samme. Æ knejt’ sad i hvert fald bare og hang på hver deres Møgelø-stuerl eller 

hjemmebragte træbænk, mens Peter samt Martin 3 og Martin 4 tøffede adstadigt rundt for at se bare 

lidt arbejdsomme ud. På den anden side kan man ikke tage fra dem, at de havde fået bygget en 

ordentlig swær hus, der bare stod knivskarpt – endda så skarpt, at det også næsten var lykkedes at få 

dækket alle stålbesnøringerne med en stump snor. 

 

Efter utallige opfordringer fra en anonym læser, der starter med K- og slutter på -ristian Yde 

kommer her historien 

Anita og æ mastesejl – fra mandag 

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. 

 

Dagens romantiske indslag – fra tirsdag 

Blandt 1. puslingene har der været gang i en decideret kærlighedsdrama. Flere har nemlig med stuer 

misundelse i stemmen fortalt om, hvordan Jonas og Marie er set gå omkring med hinanden i 

hånden, mens de har kigget hinanden forelsket i øjnene. Enkelte har endda også set, at Marie har 

givet Jonas et ordentligt smækkys lige midt i si hoved! 

Det er dog kommet Redaktionens udsendte for øre, at det ikke er noget de to bare selv har fundet 

på. Jonas’ stuerebror Elias har nemlig pralet til de andre 1. pilte om, hvordan han har trukket i 

trådene: ”Det er altså mig, der har arrangeret det der ved at give Jonas en masse scoretricks, der lige 

passede til Marie. Jeg ved nemlig, at hendes far har æ røv fuld af penge, så det ville æ være så ringe 

at få hende ind i familien!” 

 

 

Vejrudsigten:  

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

for alt under 30 mm karakteriseres helt officielt kun som dug. Det må altså være wor ansigts 

fodsved, der gør at vi alle er gennemblødte. 

Men det er da i hvert fald anderledes end sidste år, hvor det hele tiden var pissekoldt! 

 

Dagens pollental: 

Tanter, der har kigget Anders Hove grundigt igennem for flåter: Dem alle sammen – han er jo en 

flot ung mand! 

Kropssveds-produktion: Et sted mellem 7 og 60 L pr. person. 

 

 

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! 


