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December måned 
 

Tema 
 

Endnu en sprudlende og ny udgave og endda en jubilæums udgave, hææ hu og hubie….. men der mangler lidt 
indput… Der er to store ting i denne måned, ifølge rygter… Men dem kender folk nok til, da et eller 
andet…. Jeg kan komme med et hint… Noget med Jul (egentlig 4 begivenheder), faktisk to ting med jul, en 
med noget knald og en med figurer… I må selv gætte jer til resten… prik 

 

Nye ting…. Der kommer en måske spændende ny turnerings form, med en kamp hver måned i 10 måneder… 
noget med århus…. Der kommer os en battlefleet gothic turnering den 1/11-04. Der kommer en fantasy 
holdturnering i vanløse den 24/1-04   lyder meget spændende og der kommer en fanatic i næstved i april… 
Alt dette kan ses på www.fanatic.dk, inden under kalenderen….. kig på det. Spændende… 

Så er det jo ikke så lang tid siden at der var et lille bitte arrangement på bibloteket… Det gik da vist nok meget 
godt, men hvad har klubben fået ud af det. ER der kommet nogle ændringer i dagligdagen eller fortsætter 
den bare som før… Er der nogen der ved det og hvordan går det med den nye bestyrelse……. 

Nå … En lile jule historie….. En gang da der var sne, boededed der en harerer ved en å.. Dem kiggede på åen og 
sagde, nee en fin å med sne, jeg tror at det hjul, og så gik den i seng. Et par uger siden kom der en mand 
sejlende forbi hararer´s bolig og sejlede videre hele vejen ned til et vandfald, som han vist nok sejlede uden 
om…. Dagen efter væltede der et juletræ i nabobyen, og åen var ved at fryse til is.  

Hvad vil det næste år bringe…. En masse spændende nye GW ting, de sidste armylister der mangler at blive 
udgivet, så der kan komme en ny udgave af de forskellige spil.. Vel en masse nye turneringer som alle i 2md 
vil møde talstærkt op til, nogle nisser og gaffa ud over det hele…. Live tingen skal vel os snart op at køre 
eller hva????         

Gladelig hJul og mægtig hybhår 
 

Kalenderen 
Dag Dato Beskrivelse Mad i kantinen 
Man den 1 Klubaften. Hjerter i fløde-sauce 

Tor den 4 Klubaften. Stegt kylling med agurkesalat. 

Lør 
Søn 

den 6 
den 7 

Første søndag i denne måned… og det sner sikkert et eller andet sted i landet 
1. Søndag 

Den stikker 
Den kan skinne 

Man den 8 Klubaften. Kalvelever med bløde løg 

Tor den 11 Klubaften. Frikadeller med stuvet hvidkål 

Lør 
Søn 

den 13 
den 14 

Denne weekend holder Sune vist nok en lille Mordheim turnering… men det 
har jeg heller ikke fået noget at vide om… 

Den er hvid, sølv, guld eller 
rød, men kan være alle farver 

Man den 15 Klubaften.  Andesteg med svesker og 
rødkål 

Tor den 18 Klubaften.  Oksesteg med glaserede 
perleløg 

Fre den 19 Sidste klubaften i år… der sker et eller andet, men der er ik nogen der gider at f Hamburgerryg med 
grønlangkål. 

Lør 
Søn 

den 20 
den 21 

Vampyrer med guilander på deres hugget tænder, og de bider nu til jule hest, 
de bider alle, både mand og gæs 

Den kan være af plastik, pap 
eller andet arbejdssomligt 

Ons den 24 Juleaftan Gran 

Ons den 31 Nytårsaften Garn 

Søn den 4 1. Søndag Gnar 

Man den 5 Første klubaften i næste måned. Gnra 

 
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 opfører sig ordentlig 
så kommer der en masse heste og løber dig over og pruster på dig med deres lanser 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. 


