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Lokaler 

Foreningen har fået lokaler - og hvilke lokaler.  

Socialdemokratiets gamle lokaler på Lystoftegård 

i Skovlunde blev i januar på et kultur- og 

fritidsudvalgsmøde tildelt til vores forening.  

380 m2 til rollespil og alle vores aktiviteter samlet 

på ét sted. Der er nu endnu mere grund til at 

holde øje med nyhedsbrevet , vores Forum og 

Facebook, så man kan se, hvad der sker af 

spændende ting i lokalerne.  

 

Adressen er Gl. Skovlundevej 1, 2740 Skovlunde 

Juniorrollespil i foråret 2013 

Datoerne for denne sæsons rollespil ligger som 

følgende: 

Februar den 23.  

Marts den 16. 

April den 20. 

Maj den 18. 

Sommerrollespil 2013 

Der er blevet nedsat et udvalg, som tager sig af 

sommerens store scenarie. Udvalget indkalder til 

et møde, hvor alle ideer og ønsker fra de frivillige 

kan blive hørt. Hold øje med Forum og Facebook.  

 

Åbent hus for alle 

Mandag den 25. februar 2013 i tidsrummet 

18.30-21.00 holdes der åbent hus for alle 

foreningens medlemmer. Det er ikke en  

 

 

 

 

aktivitetsaften, men blot en aften hvor man kan  

komme og se lokalerne og sige hej til mange af de 

frivillige. Der vil være en lille kop kaffe til forældre 

og mulighed for at købe en vand. Kom og se 

fremtidens rollespilsforening   

Kontingent 

Det er tid til at betale kontingent, så I må meget 

gerne indbetale på kontoen. På den måde kan 

man springe kontantkøen over og gå direkte til 

check-in og få sit stempel til rollespillet.  

 

Juniordagene i lokalerne? 

Junioraften er pt. sat på standby, men det er blot 

for at lave det endnu bedre. Med faste lokaler 

arbejder vi nu på at lave en ugentlig dag for 12+ 

gruppen. Vi skal dog have sammensat et hold 

frivillige til det først. Så indtil videre er det sat på 

hold. Men hold øje med nyhedsbrevet, Forum og 

Facebook 

Dragonfactory på Facebook 

Vi har lavet en officiel Facebook profil 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 

nemlig også følge med.  


