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d DET SKER

SERIØS LE

MANDAG 16. MARTS
IDRÆT OG SPORT
10.00-11.30: Purhushallen, Bakkevænget 12, Fårup: Senioridræt.
14.00: Assentofthallerne, Stadionvej 41, Assentoft: Motionsture.
19.00-22.00: Det gamle klubhus, Spentrup Stadion: Dart. Arr.: SIF.
SPIL
18.30: Folkedansens Aktivitetscenter, Havrevej 4, Randers: Lotterispil.
19.00: Linde Forsamlingshus: Banko.
19.00: Uggelhuse Forsamlingshus, Vandbækvej 9, Uggelhuse: Banko.
19.00: Klubhuset, Borup Byvej 105, Nr. Borup:
Præmiewhist. Arr.: Støtteforeningen RB72.
ÆLDRECENTRE
09.00: Gjerlev-centret: Ældremotion.
10.00: Svaleparken, Svalevej 11, Assentoft: Fællessang.
10.15: Gjerlev-centret: Stavgang/aktivitet.
14.00: Åbakken, Ø. Tørslev: Banko, Efterlønsklubben.
14.00: Fårup Ældrecenter: Underholdning v. Mølleoptimisterne fra Skive.
14.30: Spentrup Ældrecenter: Sangeftermiddag.
14.30-16.00: Asferg Ældrecenter: Fællessang i opholdsstuen.
ANDET
14.30-16.30: Skt. Andreas Kirkes mødelokaler, Randers:
Mandagsklubben: »På fodrejse med Frank Jæger« v.
højskoleforstander Bjarne Nielsen Brovst, Odder.
19.00-21.00: Randers Bibliotek, salen, Stemannsgade 2, Randers:
Film- og debataften om organhandel og organtransplantation.
19.30: Spentrup Sognegård: Sogneaften: »Mission Afrika Genbrug«.

TIRSDAG 17. MARTS
KULTUR
20.00: Musik- & Teaterhuset Værket, store sal,
Mariagervej 6, Randers: Dame Kiri Te Kanawa.
IDRÆT OG SPORT
13.30-16.30: Aktivitetscenteret, Havrevej 4, Randers: Dans
for pensionister/efterlønnere. Arr.: Danseklubben af 09.
17.30: Klubhuset, Fårup Stadion, Stadion Allé 54,
Fårup: Løbeklubben træner. Arr.: FSI.
SPIL
14.00: Aktivitetshuset, Bredgade 8, Langå: Banko.
18.00: Fritidscentret, Vestergade 15, Randers:
Banko. Arr.: Pensionistforeningen 1949.
19.00: »Loftet« v. Langå Idrætscenter: Banko.
19.00: Romalt Forsamlingshus, Romalt
Boulevard 28, Randers: Præmiewhist.
19.00: Det gamle klubhus, Spentrup Stadion: Præmiewhist. Arr.: SIF.
19.00: Stevnstrup Klubhus: Præmiewhist.
19.00: Asferg Forsamlingshus, Vestergade 2, Asferg: Banko.

Rollespilsklubben »Den glemte
legion« fra Randers spiller
på syvende år rollespillet
»Byen ved grænsen«.
Af Heidi Qvistgaard Jensen
heqv@amtsavisen.dk

RANDERS: De rige europæere gik for
mange år siden i land i USA. Her nedkæmpede de indianerne, de indfødte.
De tog et stykke land, rykkede videre
og tog endnu et. Forestil dig samme
scenario, bare i vores klima og så i
middelalderen. Så er du godt på vej
ind i »Byen ved grænsen.«
Her er de civiliserede »Normannere«
gået i land og forsøger at fordrive de
indfødte primitive »Neboere« væk fra
deres land. Til at blande sig er de dumme »Orker«, der ikke har hjerne til andet end at slås og råbe.

Den glemte legion
Rollespilsforeningen i Randers hedder
»Den glemte legion«. Grundstenen blev
lagt i 2002, hvor man startede i Assentoft. Nu er foreningen vokset betydeligt, og spillet har brug for mere plads.
Den tredje søndag i hver måned træder
spillerne ud af deres civile liv og ind i
»Byen ved Grænsen« på Nordre fælled
i nordbyen.
»Byen ved grænsen« var også rammen for rollespillet for syv år siden.
Men det har taget sin naturlige udvikling.

Find din rolle
Setup’et er klart. Normannerne vil invadere Neboernes land, som vil forhin-

dre det i at ske. Men hvem er hvem,
hvordan og hvorfor?
»Jeg har en evne til at blive til luft,«
siger 12-årige Marcus Vestergaard.
Han har spillet rollespil i et år.
»Jeg skrev min rolle derhjemme, og
så fik jeg den godkendt,« fortæller
han.
Og sådan er det i rollespil. Du digter
selv din rolle. Den skal overholde regelsættet, passe ind i setup’et og godkendes af spillets ledere.

Byen ved grænsen
Rollespillet bliver udspillet over et meget stort område. Det er et par hundrede meter bredt og cirka en halv kilometer langt.
Midt i området ligger »Byen ved
grænsen«, som er centrum i rollespillet. Her er ingenmandsland. Her kan
alle komme. Man skal lægge sine våben
ved byporten, som bevogtes af et par
portvogtere.
I byen ligger en kro, som betjenes af
kromutter. I sit civile liv hedder hun
Sara Søgaard, læser HTX på andet år.
»Jeg er faktisk Neboer, men jeg forsøger at skjule det,« siger hun. Som
kromutter skal hun sikre, at alle vil
handle hos hende. At skjule det har været en del af hendes oplæring i at være
kromutter.

Rollernes rejse
Bliver man træt af sin rolle i spillet,
kan man godt opfinde en ny. Men man
skal bare lige spille sin rolle ud af spillet først.
»Jeg var sygeplejerske på et tidpunkt,
men hun blev anklaget for mord, så
hun besluttede at rejse meget langt
væk,« siger Sara Søgaard.
Andre gange lader man sin karakter

ROLLESPIL. Kromutter Sara Søgaard serverer
dø i kamp eller lignende. Så har rollen
dog ikke mulighed for at komme tilbage i spillet på et senere tidspunkt.
Nogle karakterer betyder mere for
spillet end andre. Og typisk vil det være de garvede og engagerede spillere,
som får opbygget en karakter, der har
stor betydning for spillet.
»Man kan engagere sig præcist ligeså meget, som man selv har lyst til,« siger Sara Søgaard. Hendes karakter
»kromutteren« har fået flere magiske
evner. I dag kan hun heale, velsigne og
bestemme, hvordan andre karakterer
skal have det følelsesmæssigt.

ÆLDRECENTRE
09.30: Bjerregravcentret: Stavgang.
09.30: Gjerlev-centret: Tirsdagsklub.
09.30: Aldershvile, Havndal: Stolegymnastik.
09.30: Korshøjcentret, Harridslev: Gymnastik.
13.00: Aldershvile, Havndal: Kortspil og samvær.
13.30: Bjerregravcentret: Foredrag v. Frank Christensen, Randers.
14.00: Korshøjcentret, Harridslev: Sang og musik v. Ulrik Rasmussen.
14.00: Spentrup Ældrecenter: Sangeftermiddag.
14.00: Asferg Ældrecenter: Banko.
14.00: Gjerlev-centret: Underholdning - bankospil.
ANDET
10.00: Sct. Mortens Hus, Randers: Højskoleformiddag: »Fra
klaverbænk til prædikestol - tur retur« v. Eva Miele.
14.00-16.15: Øster Velling Forsamlingshus: Lysbilledforedrag
v. Svend Primdahl, Skals. Arr.: Øster Velling Ældreklub.
17.00-22.00: Borgerhuset, Assentoft: Afslutning med Unoderne.
Arr.: Virring-Essenbæk-Årslev-Hørning Pensionistforening.
18.00: Langå Hallens mødelokale, 1. sal: Ordinær
generalforsamling i svømmeklubben Gudenå.
19.00: Møllestræde 5B (over gården), Randers:
Generalforsamling i Foreningen Norden.
19.00: Mellerup Forsamlingshus: Ordinær
generalforsamling i I/S Mellerup Vandværk.
19.30: Sønderbæk Forsamlingshus: Ordinær
generalforsamling i Sønderbæk Vandværk I/S.
19.30: Heidi’s Kro, Dr. Madsensvej, Harridslev:
Generalforsamling i Harridslev Vandværk.

Et evigt legebarn
Rollespil er leg, men det er ikke røver
og soldater. Det er gennemarbejdet og
seriøst - og både for børn og voksne.
Alt skal passe ind i det 37 sider lange
regelsæt, der er udarbejdet. Man kan
nærmest kalde det et manuskript, hvor
skuespillerne dog selv skriver rollerne.
Der kan være nogle planlagte hændelser, men ellers, så er det alle karakterernes handlinger, der bestemmer udviklingen.
I et stille og roligt tempo lever rollespillerne sig ind i middelalderen. De
improviserer spillets handling.
Orkerne kommer pludselig brasende
gennem træerne. Brølende og svingende med deres våben.
På stien kommer en motionist løbende. Rollespillerne ser ham ikke. De lever i deres egen parallelle verden.

ROLLESPIL. Rollespilles vanddruide. Foto: Annelene Petersen
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G I EN PARALLEL VERDEN
ROLLESPIL. Susanna Magnussen er rollespilsforeningens
gamemaster. Foto: Annelene Petersen

for sine gæster. Foto: Annelene Petersen

ROLLESPIL. Det kan forekomme voldsomt, når det
går løs i skovbunden. Foto: Annelene Petersen

FAKTA
I »Byen ved grænsen«, er der fire
grundkarakterer, man kan »være«:
Mennesker:
Normanner - civilisation der indtager land
Neboer - primitivt naturfolk, de indfødte
Overnaturlige folkefærd:
Orker - simpel hjerneaktivitet, stor kraft
Elver - udødelige af alderdom
Neboernes Guder er druider, og de kan
have fire forskellige kendetegn:
Ilddruiden - impulsiv og følelsesstyret
Vanddruiden - tænksom og rolig
Luftdruiden - Spontan og drisk
Jorddruiden - principfast og tænker først

ROLLESPIL. »Den glemte Legion« spiller rollespil
på syvende år. Foto: Annelene Petersen

En karakter har forskellige point alt efter
race og fortjeneste. Pointene er:
Helbredspoint - hvad kan man holde til
Rustningspoint - udklædningens styrke
Styrkepoint - hvor stærk er din karakter
Manapoint - hvor godt du styrer magi
Den glemte legion tilbyder også Mini-rol,
som er for børn under 15 år.
På www.denglemtelegion.dk kan man
finde et 37 siders langt regelsæt
om »Byen ved grænsen«
ROLLESPIL. Grønhoveder eller orker »udmærker« sig ved en
beskeden hjerneaktivitet. Foto: Annelene Petersen

ROLLESPIL. Spillet byder både på fysiske udfoldelser og frisk
luft, så man kan blive godt træt. Foto: Annelene Petersen

