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Nyhedsbrev

Marts 2016 

Magisk Mandag 

Husk at der er 12+ dag mandagen efter 
hvert rollespil. Det er derfor den 21. 
marts kl. 19 næste gang. Det er et 
specielt scenarie denne her gang, så 
alle opfordres kraftigt til at komme. Er 
man mellem 12 og 14 år gammel, kan 
man søge om medlemskab i gruppen 
”DJR 12+”, hvor der står flere detaljer 
om scenariet. 

Foreningernes dag 

Ballerup Kommune afholder hvert år 
et arrangement kaldet ”Foreningernes 
Dag”, som foregår på Ballerup 
Bibliotek. I år afholdes det d. 9. april 
fra 10:00 til 14:00 og Dragonfactory er 
naturligvis repræsenteret, så kom 
endelig og hils på os . 

Krigslive 

Dragonfactory tager i år samlet til 
krigslive. Krigslive er et rollespil for 
voksne, og man kan deltage, hvis man 
er fyldt 15 inden afholdelsen den 13.-
16. maj. Er du derfor 14, og fylder 15 
inden denne dato, er du meget 
velkommen til at tage fat i en af de 
voksne til rollespillet og høre mere om, 
hvordan det kommer til at foregå. 

Dragonfactory Køb og Salg 

Dragonfactory har på opfordring fra en 
forælder oprettet en Dragonfactory 
Køb og Salg side på Facebook. Her vil 
der være mulighed for at sælge og 
købe brugt udstyr internt i foreningen, 
og er målrettet medlemmer, forældre 
og andre med interesse. Foreningen 
tager ikke ansvar for handler, men 
administrerer bare siden. 

”Orkerne Kommer” 

”Orkerne Kommer” er et projekt 
støttet af Nordea-fonden med det 
formål at udvikle rollespil i Danmark. I 
forbindelse med dette er der blevet 
arrangeret et arrangørkursus, hvor 
man, hvis man har en lille arrangør i 
maven, kan mødes med andre og få 
hjælp til hvordan man egentlig starter 
noget op. Man skal være i 
aldersgruppen 12-24 år for at deltage. 
Der er mere information samt 
tilmelding på dette link: 
https://docs.google.com/forms/d/1XTyPQc2uxTd
jkLZ0fDE4oNbQPlm9LiixIa4z4chQpSk/viewform?t
s=56d5b3bf&edit_requested=true 

Nye lokaler 

De lokaler, som foreningen benytter 
nu, står desværre til at skulle blive 
revet ned, så der i stedet kan opføres 
ældreboliger. Dette betyder, at 

https://docs.google.com/forms/d/1XTyPQc2uxTdjkLZ0fDE4oNbQPlm9LiixIa4z4chQpSk/viewform?ts=56d5b3bf&edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1XTyPQc2uxTdjkLZ0fDE4oNbQPlm9LiixIa4z4chQpSk/viewform?ts=56d5b3bf&edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1XTyPQc2uxTdjkLZ0fDE4oNbQPlm9LiixIa4z4chQpSk/viewform?ts=56d5b3bf&edit_requested=true
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foreningen inden for cirka et år bliver 
nødt til at forlade de lokaler, vi ellers 
er meget glade for. Bestyrelsen er i 
kommunikation med kommunen om 
nye steder, hvor der er mulighed for at 
vi kan få lokaler, så indtil videre, er der 
ikke noget at være bekymret for – 
Dragonfactory skal nok fortsætte. 

Juniorrollespil i 2016 

Datoerne for DJR i 2016, er nu blevet 
fastlagt, og de ligger som det ses her: 

Lørdag d. 27. februar (4. lørdag) 

Lørdag d. 19. marts (3. lørdag) 

Lørdag d. 16. april (3. lørdag) 

Lørdag d. 21. maj (3. lørdag) 

 

Uge 28: SFA 

 

Lørdag d. 20. august (3. lørdag) 

Lørdag d. 17. september (3.lørdag) 

Lørdag d. 15. oktober (3. lørdag) 

lørdag d. 19. november (3. lørdag) 

Husk at noter disse i kalenderen . 

 

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. 

Kontingentet er 300,-/kalenderår (1⁄2 
kontingent efter 1. august) 

Facebook 

Husk, find ”Rollespilsforeningen 
Dragonfactory” på facebook. Her 
sender vi mange små sjove updates 
ud. 
Der er desuden lavet en ”JJR 12+” 
facebookgruppe, man kan ansøge om 
at blive medlem af, hvis man er i 
aldersgruppen 12-14 år.  Vi opfordrer 
alle vores medlemmer i denne alder til 
at ansøge om medlemskab om 
gruppen, da foreningen indimellem 
arrangerer begivenheder for denne 
gruppe, og derudover kan finde på at 
søge 12-14årige til specialroller. 
 

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. 
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