Nyhedsbrev
Marts 2013
Juniorrollespil i foråret 2013
Datoerne for denne sæsons rollespil ligger som
følgende:
April den 20.
Maj den 18.
Sommerferieaktiviteter 2013
Så er der blevet sendt papirer op til kommunen
ang. sommerferieaktiviteterne. Vi vil i år
arrangere 3 forskellige aktiviteter. Som medlem
kan man tilmelde sig igennem foreningen, i
stedet for kataloget. Man er ligeledes som
medlem, altid sikret plads til det store
sommerrollespil. De andre aktiviteter tilmelder
man sig igennem sommerferiekataloget.
De 2 vigtigste aktiviteter er følgende:
Sommerrollespillet kommer til at ligge i uge 28
fra tirsdag-fredag og sværdworkshoppen kommer
til at ligge omkring starten af uge 27. Hvis
medlemmerne ikke når at tilmelde igennem
kommunen, til sværd-workshoppen, og der stadig
er nok der vil lave (10 stk) sværd, afholder vi en
ekstra intern våben-workshop i løbet at uge 27.
Kontingent
Det er (stadig) tid til at betale kontingent, så I må
meget gerne betale ind på kontoen. På den måde
kan man springe kontant-køen over og gå direkte
til check-in og få sit stempel til rollespillet.

Junioraften 12+
Vi starter allerede fra den 18. marts vores
junioraften for medlemmer, som er fyldt 12. Det
er Martin K og Milas, som står for disse aftener.
De kommer til at ligge fast om mandagen efter
alle JJR-rollespil. Tidsrummet første gang hedder
fra kl. 18.30-20.30. Man skal spise hjemmefra.
Der vil på et senere tidspunkt komme et program
for alle aftenerne på hjemmesiden.
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.
”Gangsters” 12+
Ligesom vi lavede ”left4dead-live”, laver vi nu et
lille 3 timers rollespil, som hedder Gangsters.
Temaet ligger lidt i titlen 
Scenariet er for foreningens medlemmer, som er
fyldt 12. Det ligger den 30. april og kommer til at
foregå i foreningens lokaler.
Regelsættet kan findes på foreningens forum,
allerede nu.
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. Arrangementet bliver kun til noget
hvis der er min. 20 tilmeldte. SU senest 12. april!
Tilmelding kan ske på mail p.jahn@klbn.dk
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