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Juni og Juli måned 
 
 Nå nu da vi endelig har fundet os tilrette med det nye loge, som bliver brugt på vores hjemmeside (kommende), 
folder, og arbejdet på trøjerne er i gang. Så skal vi bare have udviklet resten af vores PeR materiale, her tænkes på 
hvor der skal reklamers og hvordan....... 
Nu kommer der snart Viborg Fanatic som i længere nede kan læse noget om, desværre ligge det oven på et mulig 
sejt live scenarie som ligger i Warhammer verdenen. Så hvad skal man da gøre, spændingen er stor og valget er 
svært, kæmpe store slag med sin hær eller kæmpe små slag med sit helt eget live våben. 
Der kommer også et stort live i Nidhug, som før var kendt som Ygmardalen. 
Da sommeren står for døren vil jeg ikke høre noget ynk om at folk ikke har fået malet deres figurer, da de 
alligevel ikke kan tåle at gå uden for i den varme sol, fårdig punktum. og et til. 
Husk alle at få lavet deres ringbrynjer færdige til diverse live arrangementer, ja tak. 

 
Kalenderen 
Juni måned 

Dag Dato Beskrivelse Mad i kantinen 
Lør 
Søn 

den 1 
den 2 

Sune holder måske fødselsdag 
Første søndag 

Græs med natur sti 
Kage og Te 

Man  den 3 Klubaften. Boller i karry m/ris 
Tor  den 6 Klubaften. Bøf m/løg og kartofler 
Lør 
Søn 

den 8 
den 9 

Warmaster turnering i din helt egen klub, efter sigende den første og største i 
Danmark.. Starter ved en 11-12 tiden. Gert står som ansvarlig. 

Aldi, aldi, aldi og 
umalede figurer, mums 

Man den 10 Klubaften. Folk snakker om turneringen. Stegt Flæsk og 
persillesovs 

Tor den 13 Klubaften. Næst sidste dag til at tilmelde sig til: Khypris. Live i Warhammer 
verdenen. Se: http://www.aklr.dk/ scenariet finder sted 12 til 14 juli, tror jeg.. 

Spareribs m/salat og nye 
kartofler 

Fre 
Lør 
Søn 

den 14 
den 15 
den 16 

Vampire. Vi ska have onde hunde og ondererereeerr pigtråd, og nato hegn, 
kampvogne, guns, små polske piger og stærke meget stærke halskraver på, 
vamper bider vist nok i denne weekend..      haps 

Toms chokolade krydret 
med en del bil dele og 
vodka med blod 

Man  den 17 Klubaften. Farseret porre 
Tor den 20 Klubaften. Kåldolmer 
Lør 
Søn 

den 22 
den 23 

Neej en ledig weekend, både ørdag og øndag, hvad kan folk da finde på at lave, 
hvis det er varmt nok kan folk tage i Legoland. 

Tex Mex fra Bilka 
Nisser i svøb 

Man den 24 Klubaften. Kalkunsteg 
m/kartoffelbåde 

Tor den 27 Klubaften. Sidste klubaften inden sommerferien, her skal alle græde og se 
mærkelige ud, da der ikke vil være åben i en hel måned... 

Frikadeller i Sommer 
Humør 

Juli måned 
Dag Dato Beskrivelse Mad i hjemmet 
Søn den 7 Første søndag Karameller 
Fre 
Lør 
Søn 

den 12 
den 13 
den 14 

Viborg Fanatic, se www.hobbyworld.dk og så er der i samme weekend: 
Khypris, et live scenarie ved Ålborg af AKLR,  mer kan fåes på  
http://www.aklr.dk/ scenariet                     gunpowder 

Pomfriter 
Blackpowder 
Indmeldes blanket 

Fre 
Lør 
Søn 

den 26 
den 27 
den 28 

Ygmardalen holder vist nok et scenarie. Spændende ik... Så skal alle, næsten 
alle ud og lege,  jibiiieie 
nemlig 

Gobliner på loftet 
Magiske sværd 
Gulerod 

Tor den 1 Første Klubaften i August Gæt selv... 
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. da det nu dækker to måneder altså 
dobbelt dødslinje, så er der nåd til at komme nogle fler 4 th. addition zombies med dobbelthanded weapons, eller 
det der dobbelt handed wåben fra D&D der giver en masse tæsk/røv sparkning 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. 


