August måned
Månedens tema er gået tabt…. Men der er nogle der skal spille warmarster.
Sommerferien er slut for nogen, andre har aldrig haft en ferie, nogen har ikke haft en sommer og nogle har ikke
noget som helst…… Men livet går vist nok videre og folk laver ting og sager…. Så der sker noget
spændende hver weekend i denne måned… Men det kan ses længere nede…
I fremtiden kommer der Fanatics turneringer i århus og næstved…. Og selvfølgelig kommer der også snart en
Giant Fanatic mere…. Der kommer også et Bal scenarie engang i efter året og selvfølgelig er der i december
LOTR film i biffen….. Og når foråret kommer så vil der være et dyrt og fedt live scenarie på en ubåd, kig
på: http://www.rexfelt.dk/u359/page.asp?page=start …………… Det lyder meget spændende…
Der kommer selvfølgelig også vores store arrangement på biblioteket, det skal nok blive meget spændende. Der
kommer til at være figurer, våben, kamp, spænding og snacks plus maling og lim…..
En lille historie… Der var engang en lille nisse frø, den boede ved havet i en lille brød, der levede den godt,
indtil der en dag kom en gravko forbi og spurgte om den kunne købe et pund væg og et lam. Da den lille
nisse frø ikke kendte til det latterlige system med pund og lam, tilbød den i stedet for et stykke lugt fra sine
tæer og for mange bumser, som tilfældigvis havde til at ligge i sin omvandrende træ sæk, der vist nok hed
noget i nærheden af Knud, og ikke havde nogle søstre eller hunde som hed Knud, men den havde en stor
tud.
Moralen i denne historie er at man ikke skal skure hunden med hårene
eller man ikke skal drikke te en dag hvor der er tilbud på stegt oksefilet. Og man må heller ikke prøve at
påstå noget som en anden har påstået om noget andet som er påstået at det skulle være påstået og en helt
anden instans der bliver betalt for at påstå ting til påstået påstande.
Moden var i torsdags at man skulle gå med halsklud der var bundet med en sløjfe og helst sidde til højre side af
halsen, og den ene snib skal være længere end den anden. Og hvis man er ekstra fin så har man også
mønstre på sin halsklub.
Kalenderen
Dag
Dato
Beskrivelse
Mad i kantinen
Pøblen får lov til at prøve.
Søn
den 3
Første søndag og LT6 Vi vandt
Skinke med flødestuvet spinat
Man
den 4
Klubaften.
Frikadeller med stuvet
Tor
den 7
Klubaften.
Lør
Søn
Man
Tor

den 9
den 10
den 11
den 14

Skanderborg Festilval… men jeg tror ikke at der er nogen der skal til den…
Ellers er der vel bare rolle spil…. Folk skal passe på skyggerne da de løber.
Klubaften.
Klubaften.

Fre
Lør
Søn
Man

Den 15
den 16
den 17
den 18

Vamp
Der er også noget live i Kolding, prøv at spørge rundt
Warmaster turnering og vamp plus andet der vist nok er hemmeligt…….
Vamp til om morgenen og warmaster fortsat
Klubaften.

Tor
Lør
Søn

den 21
den 23
den 24

Klubaften.
Denne weekend er der Rollespil i billund….. Der kommer til at ske en masse
ting… og det bliver vist nok meget spænddende…. Piv og mord

Man
Tor
Lør
Søn

den 25
den 28
den 30
den 31

Klubaften.
Klubaften.
Horsens middelalder festival…… fest og farver og flis ud over horsens by…..
Sidste søndag.

Man

den 1

Første klubaften i næste måned………… … …

spidskål
Der bruges en streng og
kræfter til at bliver vinderen
Forloren hare

Gammeldags kylling med
agurkesalat.
Man ytrer sig til en anden og
bliver ydmyget
Herregårds-bøf med sauce
bearnaise
Hakkebøf med bløde løg.
Man skel til sidst bruge en
masse mennesker for at få
fuldt ført sit mål og vinde.
Pizza med salat
Boller i frikassé
Den endelige dyst, den som
alle har ventet på, metal ud
over det hele og sved.
Ik fisk

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 selv om der ikke er nogen regler så
skal man ikke snyde for så taber man 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.
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