Velkommen til det spritnye
månedsmagasin:
CraftersPOSTEN

Det var oprindeligt planen at avisen skulle komme

hver måned, men det svinger med aktiviteten og
nyhederne på serveren så der vil ikke altid være nok
til en hel avis hver måned. Derfor bliver der for

Tilbage i 2012-2013 udkom Community Avisen

fremtiden udgivet avis når der er nyheder nok at

med jævne mellemrum på Crafters Forum, og

skrive om. Så hvis du er tosset med avisen så skal du

var en god kilde til at følge med i hvad der rørte

bare lave events og fine byggerier hele tiden, så skal

sig rundt omkring på serveren og i spillet

vi nok dække det hele.

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 CraftersPOSTEN.

Vi vil fremover udgive dette magasin, som vil
byde på spændende

“1. pladsen gik til Grisfodz …”
En af de dage i april hvor der var større aktivitet på
Crafters var den 24, hvor Timwt10 havde inviteret til
Dripleaf-Spleef i hans fine arena lidt nord for Spawn.
Da alle var på plads kæmpede man i de indledende
runder om at være sidste mand på banen. Da de
indledende runder var ovre blev en deltager taget ud

nyheder, opsummering af den forgangne tids

for hver omgang så man til slut kun havde en tilbage

aktiviteter på Crafters.dk samt spillernes egne

som så var vinderen. Der var fine præmier til de 3

fortællinger.

Redaktionen består i øjeblikket af FedeAnderzen og Siig.

bedste, præmiesponsor var FedderJr og Sky City.

1 pladsen gik til Grisfodz, 2 pladsen til Emilio0808
og på 3 pladsen not0elias.

”Derfor bliver der for fremtiden udgivet avis når der er nyheder nok at skrive om…”
Det nye bibliotek
Biblioteket blev også åbnet for alle i slutningen af
april og den første bog tilføjet.
Bogen er et genoptryk af en af de første bøger der
blev skrevet på Crafters, helt tilbage dengang hvor
det blev mulig at skrive i bøger i Minecraft.
Har du lyst til at dele en bog med andre, kan du selv
tilføje den til Biblioteket. Bare vælg et sted i
bygningen og læg din bog, skriv titel og forfatter på
skiltet over. Husk at det skal være en kopi af din bog,
ellers risikerer du at miste den til folk der tager bogen
og logger ud. Original bogen kan opbevares i
kælderen, hvor magasinet er, smid din bog i hopperen

Nye spillere

så klarer personalet resten.

Der er også rigeligt at se til

Der er allerede flere som har delt deres bøger, så hvis
du har lyst kan du gå over og læse en bog eller to, du
finder Biblioteket lige syd for spawn skibet, der er sti
gennem banken og over broen.

”Biblioteket blev også åbnet for alle

i slutningen af april og den første
bog tilføjet…”

for tiden, for der kommer
mange nye spillere. I løbet af
foråret har en masse videoer
på TikTok fanget folks
interesse. Især Gylp og Siig
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har været aktive og det ses
tydeligt i spiller basen. Der

kommer en del ind efter hver
video og mange vælger at
spille med.

Udskiftning på moderator-holdet
Foråret og sommeren har også budt på personale nyt,
Therealtoasten er igen normal Crafter efter udstået
tid som temp mod og Gylp har efter en selvvalgt
pause igen fundet kræfter til at give en hånd med på
modholdet. Vi har her i sensommeren givet
GamerXelina mulighed for at prøve kræfter med
moderator arbejdet, hun er tiltrådt som temp mod den

9 august. FedeAnderzen er trådt af som moderator,
og fratræder også sin stilling i Serverrådet. Fede har
lagt utrolig mange timer i Crafters.dk, af flere omgange. Det vil vi gerne takke for. Kæmpe tak for indsatsen, Fede. Danthor45 tiltræder som temp-mod, og
det samme gør Holy_Ducky.

Stor aktivitet

Mange nye spillere giver aktivitet på server og
Discord, der kommer nye builds ved spawn og vi får
stemmer på diverse serverlister. Så alt i alt går det

Offentlig enderman-farm
I enderman-farmen kan du frit få alt den XP du har
brug for. Farmen ligger i End Miningworld, og der er
skilte hele vejen.

strygende for tiden og lad os håbe vi kan holde

Hvis du mangler enderpearls er der også oceaner af

dampen oppe.

dem i farmen.

Gylps Community Hus
Et af de nye bygninger ved Spawn er Gylps Community Hus som er en lille genistreg i forhold til at aktivere serverens spillere. Inde i huset er der forskellige
opgaver som man kan give sig i kast med og derved
vinde penge, som Gylp selv hoster op med.
Det har givet nye bygninger i form af både i floden, sti
og bro til blomster farms markørerne og hele 18
balloner der svæver højt over byen.
Planen er at der hver måned skal være nye opgaver i
huset så vi krydser fingre for at Gylp har både ideer
og penge nok. Har du selv en ting du gerne så tilføjet
så giv endelig lyd, huset fungere jo bedst hvis der er
noget at lave og de ting vi laver i fællesskab er altid
de bedste.

”I tiende og sidste runde har alle
spillere super godt udstyr og klar til
kamp…”
MobArena Event ala Gylp
Den 1 august var der endnu engang indkaldt til et spiller
event. Igen var det allesteds nærværende Gylp der var
bagmand for løjerne. Der var med kyndig hjælp fra admin
holdet, opsat en speciel server til formålet og alle der
havde lyst kunne deltage i en ny form for MobArena. Ikke
at det var så meget anderledes end det vi kender fra
Sand Pyramiden på Senex hvert år til fødselsdagen. I
En af deltagerne beretter:
Eventet starter og alle 8 spillere går i kamp.
I 3 runde kommer den første boss Poseidon som bliver
nedkæmpet med 2 mand i live.
I runde 5 kommer anden boss Beesus med hans håndlangere. Alle 8 spillere dør dsv så runden bliver spillet
igen og Beesus dør så i andet forsøg.
I 10 og sidste runde har alle spillere super godt udstyr og
er klar til kamp! Først kommer de almindelig mobs, lidt
efter kommer der en gigantisk slime som alle tror er den
sidste boss, slimen bliver besjeret og alle tror at kampen
er ovre, men efter få sekunder med jubel begynder mappet at ryste og lang kæde af eksplosioner kommer ned
fra himlen… Ingen ved hvad der foregår og da røgskyen
af eksplosioner er forsvinder står der en falsk Tollak uden
farver som er klar på at dræbe ALLE serverens spillere.
Den falske Tollak skyder lyn ned fra himlen og flyver
imod dem men efter en lang kamp mod den falske Tollak
bliver han besejret med 2 spillere tilbage på banen!
I dagene efter var der mulighed for at give feedback på
eventet og der kom flere gode forslag så næste omgang
kan blive endnu sjovere.

Gylps Community Hus ved spawn.

Billede: Siig
Men vi er skam ikke færdige endnu, der har været afholdt
endnu et event, Papefestivallen.
Et par af de nytilkomne spillere har været særdeles aktive og udover at bygge egen base og en butik i Bobs
Bazaar, har de også arrangeret en lille festival. Jeg var
desværre ikke selv med, men rygterne siger at der var så
mange deltagere at de stod i kø for at komme ind, og det
endda til et arrangement hvor man skulle betale entre.
Den store succes har betydet at Papefestivallen skal afholdes igen og arrangørerne har snakket om en ny festival, så hold øje med Discord hvor de vil komme med mere information når vi nærmer os. Skide godt initiativ af
K_skov og Ludvigsen2004 - mere af det tak.
Det var avisen for denne gang, der var mere at berette,
men vi må begrænse os og skubber det til næste udgave!

MobArena ala Gylp
MobArenaen var populær og mega hyggelig. Et event
der med klar sikkerhed kommer tilbage på Crafters.dk
Generelt kan man godt forvente, at der det næste
stykke tid dukker flere events op på serveren, og det
glæder vi os meget til.

