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Maj måned 
 

Månedens tema i denne måned er Maling 
 

    Denne måned                          sker der  
Ja nu er foråret kommet og alt springer ud, hehehe  (ik mig, medmindre det er fra en bro)        og hvad kan det så 

gøre for vores klub tænker i nok over lige nu eller på et andet tidspunkt, vel sagt engang i næste uge hvis i 
først læser dette der, eller i ikke kan forstå hvad jeg skribler ned lige her, på dette papir, uden blæk men med 
finger kræft…. Men det kan man ikke se med et glas øje, medmindre man kick starter the gla, kick start the 
glassøje 

Hvad sker der i denne måned af ting…. Der er ting i billund, et par weekender før det var planlagt, men det er 
da meget godt.. Det betyder nemlig at der er en masse af vores medlemmer der vil komme. Der er vamp 
igen, og første søndag er afholdt, men bare rolig den kommer igen lige efter jelling… Så er der også 
Fanatic i Junkers Bunker. Og så er der festival, men der skal der ikke gaffa til, men måske en lille smule 
alligevel. 

Fremover vil der i sommerferien være Anno Domino, skynd dig. Der er LT6 (Legendernes Tid VI) og Khybris II 
(scenarie i warhammer verdenen). Der sker også en masse andet, men det er der ikke plads til her, måske 
hvis der ikke var alle de her sens mange mærkelige og ubrugelige fylde ord. 

Der kommer osse snart en warmarster turnering, det har gert lovet, så vi skal alle holde ham op på det. For det 
var jo egentlig warmarster måned i april, men det siger vi ikke til nogen. 

Der har tidligere i andre udgivelser af Dragon News været diverse tvivls spørgsmål, men her vil jeg bare lige 
henføre læserens opmærksomhed på det der står med småt. 

Der er os lige Orkon samtidig med jelling, hvis det skulle have nogens interesse så kig på www.orkon.dk 
Folk skal også huske at kigge på vores alle sammens forum, hvor der selvfølgelig står hvornår Dragon News 

udkommer. 
Kalenderen 

Dag Dato Beskrivelse Mad i kantinen 
Tor den 1 Klubaften. Nisse 

Lør 
Søn 

den 3 
den 4 

Slut 
Første søndag 

Ik for meget 
Gammelt brød 

Man den 5 Klubaften. Alf 

Tor den 8 Klubaften. Lepricon 

Lør 
Søn 

den 10 
den 11 

Denne weekend er der live i billund og der er samtidig vampire i århus og 
københavn, men der er langt 

Hygtænder 
Dryppende Latex dims 

Man den 12 Klubaften.  Satyr 

Tor den 15 Klubaften. Ko 

Lør 
Søn 

den 17 
den 18 

Fanatic i Junkers Bunker i esbjerg, i skal alle kigge på http://www.junkers-
bunker.dk det skal nok blive sjavt 

Kød og figurer dyppet i 
vælling, med smør til 

Man den 19 Klubaften. Fæ Drage 

Tor den 22 Klubaften. Frø 

Lør 
Søn 

den 24 
den 25 

Da der ikke sker noget i denne weekend, så synes jeg at der skal findes en der 
gider at holde male weekend. 

Maling med en knivspids af 
timian og lak 

Man den 26 Klubaften. Blondiner 

Tor 
Fre 
Lør 
Søn 

den 29 
den 30 
den 31 
den 1 

Klubaften. Her starter Jelling Festivalen. Det er desværre ikke noget som vores 
klub har direkte så meget med at gøre, men en stor del af klubben tager derud, 
da det jo er den lokale festival. Her har vi så noget mere social hygge alle dem 
der tager af sted fra klubben, for det er nemlig sjav.   Av 1. Søndag AV 

Filur is blandet med en 
kopfuld væske der kan ammen 
lignes med noget som vores 
kære polakker plejede at rende 
rundt med og fornøje sig 

Man den 2 Den første klubdag i næste måned  

 
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 folk render forgæves rundt i flere 
timer i den hellige søgen efter filur is 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. 


