April måned
Månedens tema i denne måned er Maling
Denne måned handler om noget nyt….. ja for nu skal folk til at male alle deres figurer, og det har de denne
måned til…
Denne måned sker der virkelig noget spændende, der er nemlig Fastaval, en årlig tibage vendende con som
bliver afholdt i påsken, ja påske i ved nok med æg og små kyller… Tilbage til Fastaval, det varer ca. 5 dage
og der er alt inden for vores verden, live, alm rolle, brætspil, foredrag og en masse mere plus en del
stemning.. Kom og kig, man behøver ikke at deltage i noget, men man kan bare komme og kigge… men der
er nok en engang der vil have entre???
Som alle nok ved var der en Blood Bowl turnering sidste måned, det er den turnering der i år har haft flest
deltager, nemlig hele 10 styks, men hvis der havde været en til ville den have været oppe på 12 og så kunne
vi bedre have lavet grupper. Lars fik første pladsen, jeg fik anden pladsen (ved at jeg igen tabte en kamp
fordi jeg slog en etter, det eneste jeg ikke måtte slå) og Gert vandt bedst malet hold..
Alle husker at der er stor møde i starten af Juli måned, med emnet Vores klub og Bibloteket, mere senere
Nu skal jeg også lige minde alle om at den næste turnering der kommer til at være i vores klub er Warmaster, så
skal alle huske at male deres hære og købe nogen nye, så vi alle rigtig kan konkurrere ordentlig….
Nu da det er påske måneden skal vi alle huske på det vidunderlige budskab der hører med til den, nemlig at
prøve at hustle så mange påske æg fra alle dem i kender og helst nogle af de gode, hvor der følger ekstra
ting med…
Af anden nyheder kan nævnes at der jo kommer til at være live i Billund og de er startet helt forfra, eller
fremfra… så alle er blevet meget mere gamle, og min gamle karakter er med sikkerhed død, af alderdom…
En mægtig konge.. Så alle skal til at finde ud hvad de nu vil lave og nogle nye karakterefeeraerf… Jeg vil
anbefale at der mindst er 5 der tager af sted som døds dræber dæmoner, og 3 der skal være døds kult ninjaer,
og 1 vigtig person, 2 gobliner og 684,9738% blandet andet døds ting…. Og en kristen præst, men han/hende
skal dø den første gang, så han/hun kan få lov til at være noget andet…
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Ja her er der en lille male dag for alle mand og kvinde, Peter tager ansvar
Der kommer nok Buffy, hvis man er heldig
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Rent faktisk så starter Fastaval om onsdagen… og varer til søndag
Fastaval fortsat… der er nok også Vampire her omkring på et tidspunkt…
Fastaval er nok den største con der er i Jylland?? Se: www.fastaval.dk
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Denne weekend skulle der vist nok ske et eller andet i Billund, det bliver
spændende at se om der sker noget spændende.. se: www.ygmardalen.dk
Klubaften.
Den første klubdag i næste måned
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Svensk pølseret
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Frikadeller med stuvet
spidskål
nemlig og så videre i en
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Hjerter i fløde-sauce
muuh

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 de små med skæl og pusterør
kommer snigende frem og puster til højre og venstre med deres gift og den er ca. en uge før begyndelsen af
næste måned.
Kontakt PERson for Dragon News:

Per W. Frederiksen, Jellingvej 21 M, 7100 Vejle,
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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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