Nyhedsbrev
September 2016
Magisk Mandag
Husk at der er 12+ dag mandagen efter
hvert rollespil i vores lokaler i
Skovlunde, Gl. Skovlundevej 1, 2740
Skovlunde. Det er derfor den 19.
september kl. 19 næste gang. Er man
mellem 12 og 14 år gammel, kan man
søge om medlemskab i gruppen ”DJR
12+”, hvor der står flere detaljer om
scenariet.

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
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.

Sommerferieaktiviteter, SFA
Dragonfactory afholdte endnu engang
sommerferieaktiviteter i Ballerup i
sommerferien. Der var mange
deltagere, og arrangementet var en
stor succes, hvor såvel børn som
voksne hyggede sig, og havde
mulighed for at dyrke rollespil 4 dage i
træk og opleve historiefortælling- og
udvikling på en anderledes måde, end
det normalt foregår til vores
månedlige kampagne. Vi planlægger
naturligvis at afholde SFA igen næste
år, så hold øje med nyhedsbrev,
hjemmeside eller Facebook, når vi
kommer tættere på næste
sommerferie, hvis det lyder for noget
som dig!

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.

www.dragonfactory.dk

Juniorrollespil i 2016
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 .
Datoerne for 2017 fastlægges snart, og
vil blive skrevet på hjemmesiden og i
nyhedsbrevet.
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.
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.

www.dragonfactory.dk

www.dragonfactory.dk

