August måned
En varm måned står for døren og folk ska på arbejde og i skole igen, så i ka alle sætte jer ned og se hvor meget af
jeres sommerferie i har spilt på ingen ting. Tænk over hvor mange figurer i alle kunne have nået at male istedet
for at sove, eller brokke jer over at det var for varmt eller det regnede.... Ned med køerne..
Der er nu åbnet for tilmeldingen til Giant Fanatic, den slutter fredag den 27 september klokken 17.30. Giant
fanatic bliver afholdt fra den 4 oktober og weekenden frem. kig på: www.fanatic.dk. Kom og vær med det koster
henholdsvis 300 kr til den store turnering og 200 kr til warmarster turneringen, som vi jo lægger terræn til.
Der er os turnering i Esbjerg meget snart, kig i kalenderen. Der kommer nogle foldere til klubben...
Der kommer os i september en Dragons Wars i Århus som bliver afholdt af Dragons Lair.
Den 12-14 november er der Grand Tournement Skandinavien i Stockholm, tag med og se de store spillere i
Skandinavien. Jeg tager afsted....
Der er ikke rigtig nogle live i den nærmere fremtid. Så vidt jeg ved, men der er hyggecon om nogle måneder og
der sker vel os et eller andet i Billund ????
Der er ikke vamp i denne måned på grund af Dalens Døtre, svin
Der er rygter om at den store rolle spils kampagne der engang var, starter op igen, men desværre kun den ene
gruppe.....
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Beskrivelse
Klubaften.
Varmt Varmt....
1.Søndag jibiieu
Klubaften.
Klubaften
Ledig weekend, eller for dem der skal til opstillings weekend til Dalens Døtre
her er der det samme. Jeg tager til England
Klubaften.
Klubaften. Dalens Døtre starter for dem der er heldige.........
Svin
Dalens Døtre fortsat. Fanatic turnering i Esbjerg. Det er Junkers Bunker der
afholder sin første fanatic.... Kig på www.junkers-bunker.dk, og tilmeld dig
hurtigst muligt. Hvis du ska med så ring med det samme på: 75 18 11 99
Klubaften.
Klubaften.
Ikke en meter......
Folk sveder muligvis ...
Klubaften.
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Klubaften.
Horsens Middelalder festival. Så ka alle komme til at leve et par dage i middel
alderen, hvor folk lusker rundt i gammelt tøj og gemmer mobiler under kapper
1. Søndag igen igen og igen
Første Klubaften i næste måned

ska i nok spise

Mad i kantinen
Ingen mad ha
Filur is
Filur is, boller
Blomkålsgratin
Fyldte peberfrugter
Champagne brus
Vienetta m. chokolade
Farseret Hvidkål
Karbonader m/ærter og
gulerødder
Kold mad
Mulig Chili Con Carne
Vingumser
Paprikagryde m/løse ris
Fyldte bagte kartofler
Hjemmebagt isbåde
Tilhørende master
Frikadeller m/stuvet
spidskål
Boller i karry
Middelalder mad i lange
baner
yoghurt is med krymmel
Bearnæse svøbs

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 hvis der er nogle der er dumme
nok til at gå ud foran nogle kæmpende halflings kogge så får de røv ik os elvere... 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.

Dragon News, Nummer 8, august 2002 Måned, år 2002

