
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, Skanderborg Kommune si afdeling for halvaggressive opsynsmænd 

og hvor det ellers synes at være 

OPPORTUNUSSERISTISK!!! 

 

Benjamin si økonomiske udfordringer 

Benjamin Langsom Jepsen har haft sig en ret sej hike. For det første skulle han endnu engang døjes 

med at blive drevet rundt af Kim Wildsvin Langgaard med si bambusspyd hele vejen til Ry, og som 

om det ikke var nok, var han også ved at løbe tør for juli måneds pensionspenge. Det startede 

allerede torsdag den første, for som Benjamin selv siger: ”Jeg får jo kun 7.000 kr. og skal betale for 

både Yousee og Netflix”. 

Flink og hjælpsom, som han er, har Busk siden hen budt ind med en løsning: ”Du skal bare gøre 

ligesom mig, når jeg køber blødis på æ Pi,” fortalte han Benjamin. ”Jeg skruer lige op for mi bedste 

tandpastasmil og sender den over til den søde iskuern, så bliver hun helt medgørlig og giver 10 kr. i 

rabat!” 

Isabella Bindestreg har også fundet på en idé, som Benjamin måske kunne lære noget af. Det er jo 

sådan, at Solveig Bojesen, Johanne Steen, Isabella Gravgaard og Signe Smed har ydet en wældig 

stuer arbejdsindsats med at slæwe øen tyndt med æ klaver, æ musikkass’ og æ højtaler. For det skal 

de lige have den her: Og derfor skal de ha’… De har dog ikke gjort det ganske frivilligt og gratis, da 

Redaktionen er blandt de få ledere her på øen, der ikke går ind for slavearbejde. Derfor har de fået 

det godt betalt med en ordentlig slurk af den røde trylledrik, der står Beauvais på, efter hvert stykke 

veludført slæwearbe’. Men selvom det jo er swær guer i sig selv, mener Bindestreg æ at det er nok. 

”I får ikke mig til at slæwe for trylledrik,” erklærede hun højlydt og fortsatte: ”Jeg arbejder nemlig 

kun for penge - eller tre kys på kinden af Johannes!” 

 

Kim og Yde si forvandlinger 

Breaking news: Væbnereleverne har endelig løst den største problem, der har huseret i FDF 

Thyholm i mands minde. De har nemlig fundet ud af, hvordan man får Kim Kredsleder til at blive 

lige så rolle! Det viste sig egentlig at være forholdsvist simpelt: Man skal bare jawe ham ud på en 

halv hike og bagefter fylde tre høje snegle med creme i ham, så bliver han lige så skidt tilpas, at han 

er nødt til at sidde lige så rolle op af en træ. Når så han er færdig med det, giver han sig til at tømme 

hele si maveindhold ud i græsset, hvorefter han forlanger at blive fragtet tilbage til Møgelø, så han 



kan komme hen og ligge. Sofie var dog ikke helt tilfreds med den forskelsbehandling, for som hun 

fornærmet sagde til Kim: ”Jeg brokkede mig da hele aftenen i går over, at jeg havde ondt i benene, 

men du sagde, at jeg ikke måtte komme hjem”. Det satte jo Kim si pædagogiske evner på en 

voldsom overarbe’, og han måtte til sidst ty til den sædvanlige løsning, så Sofie fik bare fem ræk af 

en bambusspyd, og så var der ikke mere snak om den sag! 

Der er faktisk også andre ledere end Kim, der har vist nye sider af sig selv. For Kristian Yde var det 

tilsyneladende en piltehike, der skulle til, før det kom så vidt. Den har simpelthen gjort ham næsten 

voksen og ansvarlig her på hans halvgamle dawe. Det kunne Redaktionens udsendte på æ ledere si 

slap-af-plads i Silkeborg konstatere, da Mads Moog, der var bleven nøj så udmattet efter at have 

været på lejr i en hel trekvart dag, lå ganske stille hen og lignede jæn, der var enten halvt eller helt 

død. Det resulterede straks i, at Yde swang den stuere skidt tilpas-kass’ frem fra si inderlomme og 

begyndte at give Mads hjertemassage. Efter en fem-syv minutter af det vågnede Mads dog igen fra 

si døs og konstaterede tørt, at det da var for gal! Her lå han bare i si skjønneste skjønhedssøvn, og 

udover at det æ havde hjulpet synderligt møj på si skjønhed, var han nu også udstyret med tre 

brækkede ribben fra Ydes hensynsfulde, men også hårdhændede, behandling. 

Yde lod sig dog ikke gå på af sådan en fejlvurdering og fortsatte derfor med at prøve at opføre sig 

velvoksent efter piltenes hjemkomst til Møgelø. Her svarede han på spørgsmålet, om piltene måtte 

bade med følgende ansvarsfulde bemærkning: ”Nej, men I må gerne soppe. Husk bare kun at gå ud 

til vandet står op til halsen – og pas så på delfinerne, for de kan godt finde på at nappe!” 

 

2. tumlinge si Pi-tur 

2. tumlingene har tilbragt en stor del af dawen på æ Pi, og sådan en shoppetur kan jo tage energien 

ud af enhver. Da de nåede tilbage ned til æ Nedre Pimand havde Henrik gammel-og-træt Krogstrup 

derfor egentlig regnet med, at nu skulle han hjem – altså hjem til æ Ø for bare at sove. Men æ 2. 

tumlinge havde andre planer for den gamle leder, så de nedlagde veto mod hans plan og forlangte i 

stedet for at komme ud og bade og padle på paddle boards. 

Det måtte Henrik altså bøje sig for, og dermed blev hans soveplaner udskiftet med den hårde arbe’ 

det jo er at sidde på en bænk og holde øje med æ knejt’. Det viste sig dog hurtigt, at Jasmina måske 

også havde haft mere brug for at komme ind og ligge på langs end at bade, for hun havde så svært 

ved at holde hovedet oppe, at man skulle tro hun forsøgte at være en ål i Julsøens vande, der bare 

ligger på bunden og siger glurk, glurk, glurk. 

 

Vejrudsigten:  

Claus Tanev Jepsen har glemt at passe si arbe’ i daw, men mon æ det fortsætter med at være 

anderledes end sidste år, hvor det hele tiden var pissekoldt! 

Dagens pollental: 

Rene tumlinge: Ifølge Krogstrup manne flere end der før har været en torsdag på Møgelø. 

Hjemmelavede vildsvin: En 3-4 stykker… 

 

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! 


