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Velkommen til det spritnye
månedsmagasin:
CraftersPOSTEN

Tilbage i 2012-2013 udkom Community
Avisen med jævne mellemrum på Crafters
Forum, og var en god kilde til at følge med
i hvad der rørte sig rundt omkring på
serveren og i spillet generelt.
Men siden foråret 2013 har der været stille
på nyhedsfronten. Det er dog slut nu!

Det er med stor fornøjelse at vi kan byde
Jer velkommen til den første udgave af
CraftersPOSTEN.

Vi vil fremover udgive dette månedlige
magasin, som vil byde på spændende
nyheder, opsummering af den forgangne
måneds aktiviteter på Crafters.dk samt
spillernes egne fortællinger.

Redaktionen består i øjeblikket af
FedeAnderzen og JBTollak.

“Da Tertius åbnede kunne man mærke
spilleglæden var på vej tilbage. Både
nye og gamle spillere slog et smut
forbi Crafters”

Januar var usædvanligt stille, selv for Crafters som
indimellem har nogle perioder med lavt spillertal, og
det skyldes naturligvis at der var blevet annonceret
en ny server. De fleste spillere havde derfor sat
deres Novus projekter i stå, og ventede i spænding
på at Tertius 1.18.1 serveren åbnede.

Sidst i januar, skete det så endelig. Crafters slog
dørene op til Tertius, og pludselig var der liv og
spilleglæde igen.
Mange var mødt op, for at være med til åbningen, og
folk løb i alle retninger for at finde et godt sted at
slå sig ned.
Worldmap var ikke tilgængeligt, da vi ønskede at
spillerne skulle opleve verdenen på egen hånd
weekenden over. Mandag kom mappet på
hjemmesiden, og det var noget folk havde glædet
sig til kunne vi mærke,



“Bobs Bazaar, navngivet efter bobiboblolo som grundlagde vores BOBS-valuta,
er åbnet på Tertius. Det giver mulighed for handel spillerne imellem, og er
allerede rasende populært…”

Efter et par dage var dragen nedlagt i The End, og
en offentligt enderman xp-farm var bygget.
Tekniske udfordringer, og intern uenighed
prægede desværre historien om The End, og
betød at vi måtte sige farvel til et par dygtige
moderatorer, og et større drama udspillede sig i
chatten på serveren.
Selvom Minecraft kun er et spil, og Crafters kun er
en simpel Minecraftserver, viser dette at der er
mange følelser på spil når vi snakker Crafters.dk
Det er et forum for entusiaster, og gudskelov for
det, for ellers var vi her nok ikke i dag, 11 år efter
åbningen af Crafters.dk

“Jagten på elytra tømte hurtigt The
End, som derfor er blevet udvidet af 2
omgange, så der nu er nok til alle”

Bobs Bazaar
Lige ved siden af spawn skibet på Tertius, er der
udstykket grunde i et handelsområde.
Handelsbyen er blevet døbt “Bobs Bazaar”, og det
er naturligvis for at ære spilleren bobiboblolo,
som er grundlæggeren af vores valuta på
serveren: BOBS.
Det er muligt for spillerne at oprette shops, og
købe eller sælge items man har brug for.
Området er allerede rasende populært, og der er
bygget på over halvdelen af grundene.
Der er også plads til din butik, hvis du har lyst.

Bob Ross Akademiet
Sky City har taget deres store succesbyggeri fra
Novus, med over på Tertius serveren.
Det er en stor plade, hvor du kan bygge
pixelartkunst på et kort, som du derefter kan
hænge op i en itemframe.
Har du lyst til selv at prøve, kan du kontakte en
spiller fra Sky City. De kan forklare og vise
hvordan du kommer igang.

Nyt slogan: “Danmarks ældste
Minecraft server”

Med åbningen af Tertius, har valgt at brande os på
det vi reelt er; en meget gammel server.
Siig, vores SoMe ansvarlige, har givet den gas med
sloganet “Danmarks ældste server”, og det har
virkeligt givet pote. Tæt ved 50 nye Craftere blev det
til i februar efter virale videoer på TikTok.

Therealtoasten er vores nye
Temp-Moderator

Therealtoasten, har givet den gas som ny
Temp-Moderator.
Hun har også arrangeret byggekonkurrencen i
vinterferien, hvor temaet var netop “vinter”.
Derudover har hun hygget sig med PvP og
Bomberman med flere af de nye spillere.




