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Juniorrollespil i foråret 2013 

Datoerne for denne sæsons rollespil ligger som 

følgende: 

Maj den 18. 

Næste sæsons datoer udmeldes snarest på 

hjemmesiden og i næste nyhedsbrev. 

Sommerferieaktiviteter 2013 8+ 

Vi har den 19. april fået svar fra kommunen. 

Sommerferieaktiviteterne blive gennemført, og 

børn fra Ballerup Kommune kan allerede nu 

tilmelde sig igennem kommunens eget 

sommerferieaktivitetskatalog. Intern tilmelding 

kommer op den 21.maj og historien den 1. juni, 

på vores hjemmeside.   

Juniorklub 12+ 

Junioraften for dem der er fyldt 12 på de 

følgende mandage efter hvert JJR rollespil. 

Tidsrummet hedder fra kl. 18.30-20.30 og man 

skal spise hjemmefra.  

Dragonfactory på Facebook 

Vi har lavet en profil på facebook til at annoncere 

forskellige nyheder, som ikke kan nå at komme i 

nyhedsbrevet. Så gå ind på facebook og find 

profilen ”Rollespilsforeningen Dragonfactory”, så 

kan du også følge med. Både for forældre og 

medlemmer.  

”Gangsters” 12+ 

Ligesom vi lavede ”left4dead-live”, laver vi nu et 

lille 3 timers rollespil, som hedder Gangsters. 

Scenariet er for foreningens medlemmer, som er 

fyldt 12. Det ligger den 30. april og kommer til at 

foregå i foreningens lokaler. Kl. 18-21 

Regelsættet kan findes på foreningens 1forum, 

allerede nu. Tilmelding kan ske på 

kvinding@live.dk 

Affaldsindsamling 21. april 

Pede, også kendt som ”smeden” fra rollespillet, 

har taget det gode initiativ til at holde 

affaldsindsamling i vores spilområde d. 21. april 

fra kl. 11-13. Tilmelding kan ske på mail 

p.jahn@klbn.dk  

Elverdag 8+ 
Den 7. maj er der elver dag for alle børn der 
deltager på elverholdet. Det foregår i lokalerne 
og i tidsrummet kl. 18.30-20.30. Man skal spise 
hjemmefra.  
 
Subantactika 15+ 

Scifi Senior-rollespil som virkelig har sat sit spor i 

foreningen. Scenariet er kørt over 8 gange og er 

rigtig fedt. Det er den 8. juni i lokalerne og er 

gratis for medlemmer.  

Operation Torch 15+ 

Seniordag hvor vi spiller FoW efter nogle historisk 

inspireret rammer. Det er den 9. Maj. Tilmelding 

ikke nødvendig, man dukker bare op med sine 

dukker.  
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