Maj måned
Som alle nok ved har vi nu fået fat i nogle logoer, som en venlig man i udlandet har tegnet... Hvis i vil have at vide
hvem det er kan i spørge Gert eller gå ind på vores hjemmeside, som i alle godt ved er: www.2md.dk men et eller andet.
I nok på nuværende tidspunkt lagt mærke til at der er blevet 3 af disse genstande i overskriften... og her er resten

De vil i fremtiden blive brugt på diverse papirer og andet snask der vil relatere til klubben, og det er vist meget godt, for
så skal vi i gang med en del P R, så vi kan få fat i en masse medlemmer og så vi kan blive en stor og mægtig klub der
kan overtage verdens herre dømmet (vi har en masse planer nogle af os, vi mangler bare kanon føde).
e

Husk at melde jer til Dalens Døtre, der er sidste tilmeldings frist den 1. juni, så der er ikke så lang tid til det. Hvis i skal
være med til arbejds weekend er der sidste tilmelding den 1. maj, tror jeg nok.
Der er jo også snart sommer ferie, so der skal jeg nok have en bedre update på hvornår der sker noget, da der sker en
masse i sommerferien.
Jeg har sikkert glemt et eller andet, så det er bare ærgeligt, og så vil jeg bare sige, Ned med de forbandede hugtænder, vi
popper dem alle med shutgun.............. i hovededdedededde
Der er nok hellig dage nogle af de dage jeg har påført et eller andet på kalenderen, så hvis der er det er der nok lukket,
det vil da være meget dumt at gå hele vejen ned til klubben på en hellig dag, synes i ikke....
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Kalenderen
Beskrivelse
Klubaften.
Lørdag er sørn´me ledig, det var da mystisk................................
Første søndag
Klubaften.
Kristi himmelfart
Terræn weekend og mulig male weekend men mest terræn.... og så er der
sikkert også et vikinge marked et eller andet sted............
Klubaften.
Klubaften. Warcon starter, og slutter først om søndagen. Kig www.figurspil.dk
Denne weekend er der ikke Vampire, sådan noget møj.., men i stedet er der
arbejds weekend til Dalens Døtre. Muligvis Ygmardalen, men ikke bekræftet.
2. pinsedag
Klubaften. og JELLING MUSIK FESTIVAL som der er en del af klubben der
tager af sted til. Her skal der primært ikke høres musik, der er nogle der skal
sove hegnet og der er en masser der skal blive solbrændt..... Der er forresten
også Vampire men vi må se om vi gider/er friske nok til at tage til det !!!!!! Og
så er der Fanatic i København...
Klubaften.
Klubaften.
Første søndag
Den første klubaften i Juni

Mad i kantinen
Ik fra kantinen

Bilka
Føtex
Aldi
Fakta
Rema 100000
Brugsen
Døgnkiosk
Føtex på havnen
Hos Lise, i ved nok, den
der er svær at finde
Kons
Det er meget vigtigt at
folk indtager mange
filur is i varmen (som
skal komme)
En anden Fakta
Super Best
Netto
En ny og ukendt butik

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. efter at nogle har fået fat i en ny army book og
alle synes at reglerne er helt vildt unfair og de tror at de kan tæske alle andre og den er ca. en uge før begyndelsen af
næste måned.
Kontakt PERson for Dragon News:

Per W. Frederiksen, Jellingvej 21 M, 7100 Vejle,
tlf.: 22150850, e-m@il: dabeatsz@hotmail.com

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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