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Januar måned 
 

Månedens tema af… da dá da daaaaie… Warhammer Fantasy 
 

En klimrragende måde at strarte en ny måned på, ja og igen i denne måned vil der blive skudt nogle fede events 
af et eller andet sted, ved ik hvor,  men der sker noget andet i vores klub….. Og vi hopper lige til sagen. 

 Månedens hoved begivenhed er Warhammer, Der kommer en Turnering hvor alle kan batle hinanden. Getb 
står for den og reglerne skulle helst kunne læses på hjemmesiden i dag, det skulle den egentlig for noget tid 
siden.. Der er jo også knyttet en terran weekend til denne begivenhed som lægger ugen før…  

Så er det at folk skal til at tænke over at de skal lette et eller andet og se at få betalt deres kontigent, som alle ved 
er den simple sum af 200 kr elleres sker der et noget med folk. 

Var det ikke en fremragende film, den der ringerenes herrens two, en lille rapport af den…. Vi giver den 10 
steamtanks ud af 10 mulige, for ja den tromlede jo bare hen over lærredet…. Tøf tøf 

Så har jeg opsavveret at Einherjerne holder et eller andet live i marts måned tror jeg, men det kan vi jo måske 
vende tilbage til når tiden er moden. 

Var der egentlig nogen der fik sprunget noget af dem selv eller andre??? Hvis i har det og har fundet et par elver 
øre, vil jeg bare sige at det ikke er mine, men jeg vil gerne have dem, de er jo spidse… nam nam 

Der skulle nok også være en Warhammer turnering engang i slutningen af februar ved Herning, jeg forslår stadig 
en storstilet udflugt, med pomp og pragt og fjerdragt.   

Hvem tør blive kørt ned af en Baneblade, bare lige et spørgsmål som jeg har gået og grublet lidt over… hmm 
hmm hmmmmmmmm + m og så videre. Pipipipip langnæse 

Kalenderen 
Dag Dato Beskrivelse Mad i kantinen 
Tor den 2 Klubaften. Skinke med hvidkål 

Lør 
Søn 

den 4 
den 5 

Den førstehele weekend i det nye år, ingen fuss ingen musz 
Første Søndag                                    Dick Turpin 

Et eller Andet 
Ord for svag 

Man  den 6 Klubaften. Forloren hare 

Tor den 9 Klubaften. Gullasch med kartoffelmos 

Lør 
Søn 

den 11 
den 12 

Hip som haps, en mulig snap(s), en af di hersens ledige wakend hvor folk kann 
lave en masse sjove ting           Dick Turpin 

Starter med F 
Amerikaes uafhængigheds pip 

Man den 13 Klubaften. Engelsk bøf med løg og 
skysauce 

Tor den 16 Klubaften. Fiskefrikadeller med persille-
sauce 

Fre 
Lør 
Søn 

den 17 
den 18 
den 19 

Vampire, pas nu alle på at i ikke får kappet hovedet rigtig af…. Av 
Fra i dag af og resten af weekenden er der Terrain weekend, Den ansvarlige 
bliver en eller anden, men pip, ca ved en 12.00 tiden. England        Dick Turpin 

Fætter Guf er en, som alle ved 
er der nok af ham så han får en 
hel linje alene…. 

Man den 20 Klubaften. Skinke-schnitzel med brasede 
kartofler 

Tor den 23 Klubaften. Koteletter i fad med krydder-
kartofler 

Lør 
Søn 

den 25 
den 26 

En storslået turnering i Warhammer Fantasy Battle, Gert laver regler og alt 
det andet der skal til, kig på hjemmeside, ned med de andre.          Dick Turpin 

Mc Flyv 
Stor legendarisk flyver 

Man den 27 Klubaften. Farseret hvidkål 

Tor den 30 Klubaften. Karbonader medstuvede 
ærter/gulerødder 

Lør 
Søn 

den 1 
den 2 

En lørdag wipieeeee dø alle sammen 
Første søndag                                                        Dick Turpin 

Hiv ohøj og en hel kasse 
nytårs fyrværkeri 

Man den 3 Den første klubdag i næste måned Nemlig 
 
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 nu har været nogen der 
har været så dumme at de har fået en Khermri chariot til at følge efter sig hele vejen til kislev, hvor den nu ikke 
kan bremse pga is 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. 


