Nyhedsbrev
Juni 2014
Magisk Mandag
Husk at der er 12+ dag mandagen efter
hvert rollespil. Det er derfor den 23.
juni næste gang. Det er I tidsrummet
19.00-21.00
JJR arrangørmøder
Vi har igen indført arrangørmøder. Det
kommer til at foregå onsdag inden JJR.
Alle frivillige til JJR bedes komme der.
Mødet er i lokalerne fra 19.00-20.00
SFA 2014
Vi nærmer os nu sommerferien, hvor
Dragonfactory som sædvanlig afholder
sit store sommerferiescenarie, SFA,
der er en del af Ballerup kommunes
sommerferieaktiviteter. Det afholdes i
uge 28 fra d. 8. til d. 11. juli. Mere info
om scenariet kan findes på
http://sfa.dragonfactory.dk/, hvor
også medlemmer kan tilmelde sig.
Er man ikke medlem, er der et
begrænset antal pladser, man kan
tilmelde sig gennem Ballerup
Kommune.
Sommerfest
D. 12. juli, umiddelbart efter SFA,
bliver foreningens sommerfest afholdt
ved Blokhytten. Alle seniormedlemmer

er velkomne. Er man under 18 år, skal
man have en underskrevet seddel med
fra sine forældre, hvis man ønsker at
indtage alkohol.
Elementernes Kamp
Elementernes kamp er et stort
scenarie, der handler om kampen
mellem de fire elementer: Jord, ild,
vand og luft. Der er tradition for at der
er skiftende arrangører for scenariet,
og i år har Dragonfactory valgt at tage
teten. Det kommer til at foregå lørdag
d. 23. august, så sæt kryds i
kalenderen! Tilmelding kommer op
senere.
Til institutionerne
Det er vigtigt at institutionerne i
fremtiden tjekker ind på samme måde
som alle andre gør. Ligeledes vil vi
meget gerne vide hvor mange der
deltager fra den pågældende
institution. Vel mødt 
Rengøring
Vi mangler akut hjælp til rengøringen.
Planen er at der findes 4 rengørings
ansvarlige, som på skift hver 14. dag
samler et hold til rengøringen. Lige nu
er der kun 3 rengøringsansvarlige. Vi
gør som regel rent om tirsdagen, men
andre dage er også en mulighed.
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Sidste nyt fra lokalerne
1) På hoveddøren står nu reglerne for,
hvordan der skal se ud i lokalerne efter
man har været der. Det er alles ansvar
at hjælpe med at opretholde den liste.
2) Det er altså ikke tilladt at køre ind af
indkørslen, medmindre man har ting
med, der skal læsses af, eller der skal
hentes ting. Almen parkering foregår
derfor ude på vejen.
3) Der hænger en nøgle til postkassen
lige inden for døren. Når man er i
lokalerne, må man meget gerne tjekke
den og skrive til Miguel, hvis der er
kommet noget.
Juniorrollespil i efteråret 2014
16. august
20. september
25. oktober
15. november

Kontingentet er 300,-/kalenderår (1⁄2
kontingent efter 1. august)
Vigtige datoer
D. 8. til d. 11. juli – SFA
D. 12. juli – Dragonfactorys
sommerfest
D. 16. august – første JJR i den nye
sæson
D. 23. august – Elementernes Kamp
Facebook
Husk, find ”Rollespilsforeningen
Dragonfactory” på facebook. Her
sender vi mange små sjove updates
ud.
Punkter til nyhedsbrevet sendes til
bestyrelsen på guld@dragonfactory.dk
Har man andre spørgsmål, er man
naturligvis velkommen til at sende
dem til samme mail.

Kontakt og adresse
Rollespilsforeningen Dragonfactory
Gl. Skovlundevej 1, 2740 Skovlunde
guld@dragonfactory.dk
Kontingent og indmeldelse
Man kan melde sig ind i foreningen på
vores hjemmeside vha. en
onlineformular. Man kan bruge samme
formular til at opdatere sit
medlemskab ved f.eks. flytning eller
nyt telefon nr. Man kan også ordne det
til et af vores rollespil.
Betaling kan ske enten ved overførsel
til vores konto eller direkte kontant til
et af vores rollespil.
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