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Oktober måned 
 

Månedens tema er også Risk 
 

Ohøj ohøj folk og fæ og andet dårligt folk…. Endnu en ny måned står for vores dør…. Og hvad kommer der til 
at ske i denne måned….. Her er lige en kort liste med de overskrifter der er relavante: 

Foredrag, giant fanatic, risk, diplomacy, hyggecon, vamp, filuris Viking con haderslev 
Men det er ikke alle der er relevante for alle i klubben… f.eks. er diplomacy udtagelsen kun relevant for der var 

til diplomacy weekenden…… risk er vist nok pt vigtig for alle, filur is er yderst vigtig for alle, og jeg mener 
alle…… og prik. Hyggecon burde egentlig osse være vigtig for folk, da det berører en masse af hvad vi 
laver. Så er der vamp, ja det er der ikke mange der gider….. vikingcon, det er på sjælland, det er giant 
fanatic også. 

Der skal selvfølgelig også ske sådanne noget som WHFB, WH40K, rollespil og mange af de andre gængse ting 
der plejer at ske…. Apoprororor wh40k, så simre der et rygte om at der skulle komme en kampagne, vi får 
se. 

En anden stor ting der måske kommer til at ske, det er Bal scenarie. Et sted hvor de fine folk kommer og 
socialisere og mængler sig med de rigtige osv….. De skal nok blive mægtigt skæg, hvis men har sådanne 
noget. 

I den nærmere fremtid, der skal klubben jo afholde endnu en generalforsamling og der skal der ske et eller 
andet, så er der også snart at klubben skal holde et arrangement i biblioteket…… Det bliver spændende at se 
hvordan det bliver….. Her skal hele klubben jo i gang med at lave et eller andet, og vi skal vise os frem…. 
Hvem laver banner, skal det finger males?? 

Mangler der noget at blive skrevet… noget…………….. Pas på kongens skatmester…. 
Kalenderen 

Dag Dato Beskrivelse Mad i kantinen 
Tor den 2 Klubaften. Sandal 

Lør 
Søn 

den 4 
den 5 

Giant Fanatic starter egentlig fredag… 
Første søndag.     Og måske buffy, men det kan jeg ikke til at se. 

Pizza 
Yoghurt 

Man den 6 Klubaften. Trasko 

Tor den 9 Klubaften. Støvle 

Fre 
Lør 
Søn 

den 10 
den 11 
den 12 

RW Voxhal                   Meget relevant for mig………. Måske andre 
Ja hva ska vi lave her…… Hva med en gang risk, da det jo er meningen at der 
skulle ske sådanne noget i denne måned…..    eller rollespil 

Øl 
Ost 
Frikadelle 

Man den 13 Klubaften. Kondisko 

Tor den 16 Klubaften. Nissesko 

Lør 
Søn 

den 18 
den 19 

Vamp og Nifcon, starter godt nok om fredagen, men hva skidt, der er for resten 
ikke fler pladser, kig på:  http://www.niflheim-haderslev.dk/Nifcon%206.htm 

Gulerødder 
Oksekød 

Man den 20 Klubaften.  Militær støvle 

Tor den 23 Klubaften.  Højhæled sko 

Fre 
Lør 
Søn 

den 24 
den 25 
den 26 

Hyggecon Det er en con for alt hvad vi beskæftige os med…  (raketaften) 
Kig på: http://hyggecon.eidolon.dk/. GENERALFORSAMLING lørdag d. 25. 
kl 12.00 og fremefter! 

Fisk 
Øl 
Filur is 

Man den 27 Klubaften. Løbesko 

Tor den 30 Klubaften. Ingen ting 

Lør 
Søn 

den 1 
den 2 

Ja her sker der nok et elller andet.  
Første søndag 

Ananas 
Rugbrød 

Man den 3 Første klubaften i næste måned. 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 hvis man ikke passer på så kommer 
der en tau firewarrior og skyder en, den er nemlig udkommet 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. 


