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Nyhedsbrev

Oktober 2017 

Magisk Mandag 

Der er 12+ dag mandagen efter hvert 
rollespil i vores lokaler i Skovlunde, Gl. 
Skovlundevej 1, 2740 Skovlunde. Det 
er derfor den 30. oktober 2017 kl. 19 
næste gang. Er man mellem 12 og 14 
år gammel, kan man søge om 
medlemskab i gruppen ”DJR 12+”, hvor 
man kan stille spørgsmål, og der bliver 
givet information, hvis vi afholder 
andre særlige 12+ arrangementer. 

Nye lokaler! 

Vi har fået tilbud og takket ja til nye 

lokaler i en del af Egebjerg. Lokalerne 

ligger på Egebjergvang 221, 2750 

Ballerup. Det bliver omtalt som ”Det 

Blå Hus”. Noget af huset skal deles 

med Klub Nord, og vi har 197 kvm til os 

selv. Derudover er der en 

værkstedsbygning samt en container 

til opbevaring. Det er endnu ukendt 
præcis hvornår, vi kan flytte ind. 

Nyhedsbreve i fremtiden 

I fremtiden vil der ikke længere blive 

uddelt nyhedsbreve hver måned til 

DJR. I stedet vil der blive lavet et 

halvårligt nyhedsbrev, der vil blive delt 

ud til første spilgang i hvert semester 

(dvs. i februar og i august). 

Nye regler 

Der har længe været snak i foreningen 
om at ændre på nogle regler til DJR, og 
vi har holdt et regelmøde, hvor der er 
blevet ændret adskillige regler. Det er 
derfor en rigtig god ide at gå ind på 
www.dragonfactory.dk og læse op på 
ens klasse. Hvis man er i tvivl om 
noget, kan man hive fat i en frivillig 
ude til vores rollespil. 

Afhentning af børn efter rollespil 

Vi har i en længere periode observeret, 
at mange af deltagerne til vores 
rollespil bliver hentet af deres forældre 
på forskellige tidspunkter hvilket 
skaber en del forvirring, da der stadig 
er aktiviteter mens nogle af børnene er 
på vej hjem. Vi anbefaler derfor 
kraftigt, at man henter sine børn kl. 
15:30, når vi er færdige med 
rollespillet. 

Facebook 

Husk, find ”Rollespilsforeningen 
Dragonfactory” på facebook. Her 
sender vi nogen gange små sjove 
updates ud. 

http://www.dragonfactory.dk/
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Der er desuden lavet en ”DJR 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. 
 
Juniorrollespil i 2018 

 
Lørdag d. 23. februar (4. lørdag) 
Lørdag d. 17. marts (3.lørdag) 
Lørdag d. 21. april (3. lørdag) 
Lørdag d. 26. maj (4. lørdag) 
 
SFA uge 28 
 
Lørdag d. 25. august (4. lørdag) 
Lørdag d. 15. september (3. lørdag) 
Lørdag d. 27. oktober (4. lørdag) 
Lørdag d. 17. 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 telefonnr. 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). 
 
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. 

mailto:guld@dragonfactory.dk

