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Marts måned
Når vi nu træder ind i den nye måned er det ifølge kalenderen forår, men kan nu stole på det, eller har dem der lavede
kalenderen for mange år siden ik bare kludret i det.
Se at få malet dine Warhammer figurer færdig da der er en stor turnering i Odense i starten af April, og vi skulle gerne
stille med en stor styrke til at tæske alle de andre. Der bliver ikke nogen WHFB turnering i denne måned arrangered af
mig, da den eneste weekend der er ledig er den 9-10. Men jeg vil opfordre folk til at male figurer eller andet.
De ting der står på klubaftenerne er bare en vejledning til folk, det er ikke meningen at de skal følges, jeg gentager en
vejledning.
Da jeg desværre ikke har fået tilsendt eller udleveret madplanen for kulturværket, kan jeg desværre ikke komme med en
helt så detaljeret madplan, men den passer sikkert meget godt. Da det generelt smager som jeg har skrevet, eller de bare
laver nogle ændringer eller andet.
Der var forleden i februar måned, et stormøde i 2MD, angående noget med live rollespil og selve klubben, jeg tror nok
at de der afholdte det kom frem til en højre mening, men også lidt til venstre.
Der var også en 40K turnering hvor der var fire hære der deltog, men der var fem spillere, og ingen standin. Plus nogle
tilskurer. Jeg vandt med min nye TAU, andenpladsen var delt af Space Marines (Gerts Chapter og Black Templars,
selvom det ikke var Gert der spillede), til sidst kom Imperial Guard slev om den hær havde vundet flere kampe en de to
på anden pladsen. Der var også en præmie til den bedste malede hær, og den gik til Black Templars.
Nemfrego spillere og andet godtfolk skal til at tage sig sammen og finde på deres ting og sy.
Ygmardalen afholder måske noget den 30 marts, men jeg er ikke sikker, er der ikke en eller anden der vil følge op på
det.
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Mad i kantinen
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Klubaften. Warhammer
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Klubaften. Ditto
Fastelavns børn
Lør
den 9
Mulig male weekend, hvis der ikke er andre der vil tage ansvar, så skal jeg nok Aldi, Aldi, Aldi, Aldi,
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gøre det. Og lad nu være med at spise malingen...
Aldi, Aldi, Aldiiiiiiii
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Klubaften. Netto
Fastelavns dims
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Klubaften. Mordheim
En kat med tønde i
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Vampire. Live Rollespil i Århus. Her styrer PM Enterprice for vildt, sammen
Noget der begynder med
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med PM Security, de er helt klart vigtigere end advokaterne. Hvem ka´ Vod ka, K og slutter med alt
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der skulle vel ikke være nogle ledige polske pige der vil sælges....
andet end Z og I
Man
den 18
Klubaften. WH 40K
En tønde med en kat i
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Klubaften. Warmarster
Bold træ
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Klubaften. D&D
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Fastaval. Det er en con, og for dem der ikke ved hvad en con er, så er det bare Her er det frivilligt om
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synd for jer. Det kommer forhåbentlig til at minde om Pentacon, som der er
man vil købe morgen
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nogle der godt kunne tænke sig kom op at stå igen. Der vil være rollespil, live, mad eller aftens mad
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seminarier, fordrag, bræt- og figurspil. Kig på www.fastaval.dk
nu nu nu
eller ingen ting
Man
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Den første klubaften i April.

I denne måned har jeg valgt ikke at lukke så meget lort ud som sædvanlig. Pip sagde hunden lige efter at den havde
brugt sin sidste spare toastmaskine på at købe nogle sprit nye el pærer som den vil bruge til at plante et træ med. Næsten
Hvis folk finder på noget de vil arrangere så skal de kontakte mig, og give mig datoer og beskrivelse, og jeg skal have
det skriftligt. Der er selvfølgelig en død line for denne slags ting, dvs. at der er nogle der er blevet kørt ned af en
landraider med bulldozer blade i 2nd eddition og den er ca. en uge før begyndelsen af næste måned.
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Der tages forbehold for stave fejle og grammatiske feler og andet snask det var meningen at man skulle lære i folkeskolen.
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