November måned
Der er denne måned ikke noget tema og der kommer nok heller ikke noget.
Så er det allerede næste måned….. og denne måned sker der mærkeligt også noget… men hvad er det gode
spørgsmål….
I sidste måned havde vi vores årlige generalforsamling. Den gik og der var nogle folk der ikke kunne finde ud af
at lave andet end ballade. Og folk og fæ kunne ikke finde ud at stemme…. Der blev gennemgået en del
punkter, og en af de mere spændende var lokaler…… gad vide hvad der sker i fremtiden på dette punkt.
Som i nok alle ved er der kommet en nu bestyrelse i 2MD Vejle… Den består af følgende medlemmer: Formand
Peter Munch Sørensen, Næstformand Gert Hansen, Kasserer Preben Jensen, Menig Brian Hansen, Menig
Jes Kirk, Suppleant Anders Hesselager
Tillykke til dem, og lad os så se om de kan finde ud af noget
Der blev også snakket lidt om klubbens store event, som den gamle bestyrelse også havde arbejdet på, nu får vi
at se hvordan det kommer til at gå og hvor mange gæster der vil dukke op. For alle i klubben kommer jo
selvfølgelig. Men folk ska nok blive informeret om hvad de ska lave til eventen, tror jeg…??
I skal heller ik glemme J-Dag
Der kommer jo også en stor GW event, nemlig Dragon Wars København…. Be there….. var der nogen der
viskede fælles tur??
Nu er det jo osse snart jul, er der nogen der glæder sig eller hvad, appro snart jul, så laver Sune en Mordheim
turnering i næste måned. Den kommer til at være i anden weekend den 13-14dec, så husk at få jer et hold og
få det malet… og der kommer også en jule afslutning, men mere om den i næste udgave af Dragon News.
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Kalenderen
Beskrivelse
Ja denne dag er jo slut
1. Søndag
Klubaften.
Klubaften.
J-Dag
Dette være en meget slem dag……
Fisk
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Klubaften.

Lør
Søn
Man
Tor

den 15
den 16
den 17
den 20

Vamp, der er klubbens eget store arrangement på Vejle Bibliotek. Alle kommer
Vamp fortsat
Klubaften.
Klubaften.
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Dragon Wars i København…….. Hvem ska med, jeg skal og jeg opfordrer
andre til at tage med også….. stor turnering WHFB og WH40K
Klubaften.
Klubaften.
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den 29
den 30
den 1

Nogen tror at der kommer til at være en afslappet weekend her i slutningen af
måneden.. men nej der blev i snydt…. Tror jeg.
Første klubaften i næste måned.

Mad i kantinen
Gaffa
Nervøst velour
Pizza med salat.
Gullasch med kartoffelmos.
Sne
Banner
Mif
Andesteg med svesker og
rødkål.
Frikadeller med stuvet
hvidkål.
Mudder
Minus piger
Chili con carne.
Grønkåls-suppe med
kålpølser.
Rustning
Juveler
Skipperlabskovs.
Bagt laks med vinterurter á la
creme.
Borge (ha)
Spyd
Røv

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 psyko mand på en bjørn og slår dig, for han har nemlig meget i styrke 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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