
 
 

www.fantastik.dk 
På nettet har vi en hjemmeside, hvor man blandt andet 
kan finde uddybende oplysninger om foreningen og et 
arkiv over noget af det der har bragt i Himmelskibet. 
Her er også vores mailforum, hvor der diskuteres 
forskellige emner. Alle (undtagen spammere) er 
velkomne til at deltage, hvad enten de er medlemmer 
eller ej, selv om vi selvfølgelig gerne ser at man melder 
sig ind. Det er også muligt at deltage i mailforummet 
via email. 
 
 
Praktiske oplysninger 
Indmeldelse i foreningen kan ske ved at kontakte 
foreningen på f o r eInNiGnEgN@ fSaPnAtMa s t i k._dk, eller ved hjælp 
af tilmeldingsblanketten på hjemmesiden. For tiden 
koster det 150 kr. om året at være medlem, og det 
inkluderer abonnement på Himmelskibet. 
 
Næste Fantasticon er 29. og 30. august 
2009. Husk at sætte kryds i kalenderen! 

 
Formanden ønsker dig et godt 
medlemskab. Eller – hvis du stadig ikke er 
overbevist om at Fantastik er en forening 
for dig – rigtig god fornøjelse med de 
fantastiske genrer hvor du end støder på 
dem. 

 

 

Foreningen Fantastik 
 
Hvad er foreningen Fantastik? 
Som det står i vores vedtægter er vi et ”samlingspunkt 
for interesserede i de fantastiske genrer.” De 
fantastiske genrer omfatter blandt andet science 
fiction, fantasy, horror. Det kan så være udtrykt i for 
eksempel bøger, film eller tegneserier.  
  
Hvorfor melde sig ind? 
Vi er en meget uformel forening. Medlemmerne laver 
det de gerne vil. Nogle vil gerne bidrage til vores blad 
Himmelskibet, andre planlægge vores årlige festival, 
mens der er nogle medlemmer som bare vil snakke om 
fantasy, science fiction, film o.s.v., eller måske vil 
mødes og se nogle film eller afsnit af tv-serier sammen. 
Man kan også nøjes med at læse Himmelskibet og 
lurke lidt omkring på vores internet-forum. Men har du 
en ide om noget der falder ind under vores meget brede 
formålsparagraf, så meld dig ind og få hjælp til at 
gennemføre din plan. 
 
Caféaften 
To gange om måneden mødes vi på en café for at 
snakke og muligvis drikke en enkelt øl eller to, for dem 
af os der er til den slags. Det er meget forskelligt hvor 
mange der kommer til de møder, men meget sjældent 
der ikke kommer nogen, så man kan bare dukke op 
uden at melde sig nogen steder. 



 
 

Filmaftener 
Der bliver ofte arrangeret filmaftener, hvor vi mødes 
privat og for eksempel ser to eller tre film af den 
samme instruktør. Udover det er der grupper som 
mødes for at se nogle af de bedre af de tv-serier der er 
kommet på DVD. Nye medlemmer med gode hjemme-
biografter er altid velkomne! 
 

 
 
Himmelskibet 

 

Himmelskibet er der efterhånden udkommet 16 numre 
af, i A4-format og på ca. 40-50 sider. Bladet indeholder 
artikler, nyheder, anmeldelser, noveller m.m. 
Redaktør-opgaven går på skift mellem for tiden tre 
medlemmer, men hvis du har lyst til at prøve at 
redigere et blad, er der også plads til en ekstra 
redaktør. 
 
Skrivegruppen 
Vi har en ret aktiv skrivegruppe i foreningen. En gang 
om måneden mødes vi, læser hinandens tekster og 
giver hinanden kritik. Det lyder måske meget formelt 
og omstændigt, men det er det bestemt ikke, så 
forfatterspirer derude med hang til science fiction, 
fantasy og horror burde slet ikke betænke sig, men 
straks melde sig ind i foreningen og tilmelde sig det 
næste møde. 

Fantasticon 
Hvert år, på nær 2003 hvor foreningen først blev 
dannet om efteråret, og 2007 hvor der var Eurocon, har 
der været afholdt en festival hvor man blandt andet 
kan møde en række forfattere, se obskure film, høre om 
både fiktion og videnskab, deltage i quiz og selvfølgelig 
komme til at snakke med en masse fans af fantasy, 
science fiction o.s.v. Hvis du har en yndlingsforfatter du 
gerne vil interviewe, noget interessant du gerne vil 
fortælle andre fans eller ligefrem elsker at sidde bag et 
bord og sælge billetter og gamle fanzines, så skynd dig 
at kontakte os! 
 
   
 
 
 
 
 
 
Øvrige aktiviteter 
Udover det nævnte, har vi også andre aktiviteter som 
ture til små øer, hvor vi kommer for sent til færgen og 
må tage en kæmpe omvej hjem og picnic i en park hvor 
det næsten ikke regner, men også ture til museer, 
møder med andre foreninger, åbne møder hvor der 
kommer folk og holder foredrag, og som det sidste nye 
har vi startet en læsegruppe der læser og diskuterer 
forskellig fantastisk litteratur. 
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