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Juni og Juli måned 
 

Månedens tema i disse måneder er, ja hvad er de, Muligvis noget Warmaster… 
 

Ja hvad sker der egentlig i denne weekend… og måned…og næste Det er ikke til at sige, men her er em kort liste 
over ting der kommer til at ske: Roskilde festival, Midtfyns Festival, en masse andre festivaler, der kommer 
nogle vampyer, nogle første og sidste søndager, et stormøde på et tidspunkt.   Der kommer noget Billund 
scenarie, Anno Domino, Khybris II, Legendernes Tid VI, og en spand fuld af andre scenarier, men de 
berører ikke rigtigt vores klub og så er der jo ComeQuest i Viborg. Det var lige kort hvad der sker… 

Der er et rygte om noget Blood Bowl liga…. Det kører også godt for rollespillet, tror jeg….. Da det er en dobbelt 
måned er der desværre ikke så meget plads til ordgejl, som jeg ved at alle i læsere elsker…… BrødKnæk 

 
Kalenderen 
Juni måned 

Dag Dato Beskrivelse Mad i kantinen 
Søn den 1 Første søndag Hjælm lunt vand 

Man den 2 Klubaften. Karbonader med sommer-urte-
ragout 

Tor den 5  GRUNDLOVSDAG - 
LUKKET 

Lør 
Søn 

den 7 
den 8 

Denne weekend er der Billund scenarie, men det bliver forstyrret af en vis 
person som absolut vil fylde sit hus med nogle af de der tager af sted. 

Her kommer fiskermandens 
ven måske lige forbi 

Man den 9  2. PINSEDAG - LUKKET 

Tor den 12 Klubaften. Koteletter i fad 

Lør 
Søn 

den 14 
den 15 

Vamp     og et eller andet latterligt triatlon stævne 
Vamp,    det starter for øvrigt om fredagen 

Drikke dunks væske 
Blod 

Man den 16 Klubaften. Svensk pølse-ret 

Tor den 19 Klubaften. Gammeldags kylling med 
agurkesalat 

Lør 
Søn 

den 21 
den 22 

Denne weekend er der en masse der lige har fået hue på og der er en masse der 
nok er færdig med deres eksamen, men som det er spændende…… 

Hatte øl 
Noget som er på dåse 

Man den 23 Klubaften.  Pizza med salat 

Tor den 26 Klubaften. Den sidste før sommerferien Stegte ben med brun sauce 

Lør 
Søn 

den 28 
den 29 

Her omkring er der vist nok roskilde festival 
Sidste søndag. 

Man får det i en kop 
Noget friskt fra dunken 

Juli måned 
Dag Dato Beskrivelse Mad i kantinen 
Lør 
Søn 

den 5 
den 6 

Der er ComeQuest i Viborg, det er en GW turnering i fanatic stilen, men vi ved 
jo næsten hvem der dukker op…..      Første søndag            (Og Mitdfyns) 

F 
I 

Lør 
Søn 

den 12 
den 13 

Khybris Khybris Khybris Khybris Khybris Khybris Khybris Khybris Khybris 
Khybris Khybris Khybris Khybris Khybris Khybris Khybris Khybris Khybris 

L 
U 

Lør 
Søn 

den 19 
den 20 

Her er der Anno Domino, men det er der jo også nok nogen der synes at det er 
spændende, men jeg skal desværre ikke med, så jeg slipper for at lave nyt kosty 

R 
- 

Lør 
Søn 

den 26 
den 27 

En weekend hvor solen skal skinne 
Sidste søndag. 

I 
S 

Man den 28 Den første klubdag i denne måned Tjav  tjav mad 

Tir den 29 LT 6 starter Miav tvaj 

Tor den 31 Klubaften. LT 6 fortsat Noget der ligner 

Søn den 3 Første søndag  LT 6 fortsat og slutter Helt klar en hjælm drink 

Man den 4 Den første klubdag i næste måned Mere tjau tjaw 

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 man skal passe på varmen og den 
tørrer en ud og så kommer man til at ligne en mumie 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. 


