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Spelkonvent i Älvsjö 25-27 oktober

Star Wars  Mutant  Hjältar & Legender  Pompedia  Fantasy!
Minilajv  Game of Thrones  Spelledarskola  Butik  Indierum  Andakter

Brädspel  Eget spel  Filmvisning  m.m. 

Kom och var med på:
Seminarier!
Workshops!
Bordsrollspel!
Och mycket annat!
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ÄlvCon 2013
ÄlvCon är ett spelkonvent som arrangeras för tredje året i rad. Konventet som äger 
rum den 25-27 oktober i Älvsjökyrkan är ett samarbete mellan equmenia Älvsjö, 
Qairos Games, Gamers’ Guild och Studieförbundet Bilda. Vi vill att konventet 
ska ge utrymme för både dig som är van rollspelare och för dig som provar på 
rollspel för första gången. För er som vill spela eget spel med det vanliga spelgänget 
är det här chansen att göra det i en trevlig miljö med riktig konventskänsla. Vi 
hoppas och tror att det ska finnas något som passar var och en. Alla är varmt 
välkomna. Vi slår upp dörrarna kl. 17.00 på fredagen och konventet avslutas kl. 
13.00 på söndagen.

Välkomna!

AnmÄlAn till ÄlvCon 2013
Du anmäler dig till ÄlvCon 2013 genom att maila till Maria Rönnedal på maria@
alvsjokyrkan.se och därefter sätta in anmälningsavgiften på plusgirokonto 35 
54 03 – 7 equmenia Älvsjö. I mailet anger du dina kontaktuppgifter och vilka 
aktiviteter du vill delta i. Du behöver också ange om du är med en dag eller hela 
helgen och om du har några matallergier. ÄlvContröjor kostar 100 kronor. Vill 
du ha en tröja anger du detta när du anmäler dig. Vi behöver då ha din anmälan 
senast 10 oktober. Du kan också anmäla dig direkt på ÄlvCons hemsida (www.
alvcon.se) eller genom att lämna in anmälningstalongen som finns på baksidan 
av anmälningsfoldern.
 Har du frågor eller funderingar kan du höra av dig till Maria på maria@
alvsjokyrkan.se eller ringa på 0704 - 71 15 35.
 ÄlvCon kostar 250 kronor för hela helgen. Då ingår mat och sovplats. 
Helpension för två dagar kostar 200 kr och för en dag 150 kr. Anmäler du dig 
utan mat och sovplats är anmälningsavgiften 50 kr per dag. Glöm inte att ange 
betalningsavsändare när du sätter in pengarna.

HittA till ÄlvCon 2013
Älvsjökyrkan ligger mitt i ett villaområde på Långbrodalsvägen 46 i Älvsjö. Dit 
kan du ta dig med pendeltåg, tunnelbana, buss eller bil.
 Pendeltåg till Älvsjö station och därefter Buss 144 mot Fruängen. Avstigning 
vid hållplats Vivelvägen
 Tunnelbana röd linje till Fruängen och därefter Buss 144 mot Älvsjö och 

Programmet till ÄlvCon 2013 är skrivet av Andreas och Maria Rönnedal. Omslagsillustrationen hämtad 
från fantasyrollspelet Pompedia är tecknad av Régis Moulun och den visar en alvkrigare och en vän-
ligt sinnad drake i Lot Vidolans bergsmassiv i östra Eugea. Kontaktuppgifter för ÄlvCon 2013: Maria 
Rönnedal tel: 0704 - 71 15 35, mail: maria@alvsjokyrkan.se, hemsida: www.alvcon.se
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Gullmarsplan. Avstigning vid hållplats Vivelvägen.
 Kommer du med Bil är det enklast att ta ut en vägbeskrivning på Eniro eller 
liknande webbplats alternativt skriva in adressen till Älvsjökyrkan i din GPS.

Har du ändå svårt att hitta när du börjar närma dig Älvsjökyrkan kan du ringa 
till Maria på tel: 0704 - 71 15 35. 

nÄr du kommer till ÄlvCon 2013
Du som är föranmäld prickas av på listan över anmälda och du som betalar i 
dörren skrivs upp på deltagarlistan i mån av platser kvar på konventet. Du som 
betalar på plats har inte möjlighet att få helpension utan får handla mat i kiosken 
eller i någon av de närliggande affärerna eller restaurangerna.
 Därefter är du inne på konventet. Alla deltagare kommer att få en konvents-
namnbricka som ska bäras under hela konventet, denna ska du även visa upp om 
du lämnar konventet och när du kommer tillbaka. Det kan hända att det finns 
platser kvar på våra workshops, seminarier eller rollspelspass, dessa kommer i så 
fall att annonseras ut i receptionen. Hör efter där om du är intresserad men inte 
är föranmäld till något pass. Har du frågor kan du ställa dem i receptionen eller 
till någon av arrangörerna. Invigning av konventet sker kl. 18.00 och de första 
schemalagda aktiviteterna börjar kl. 18.30. Se schema längre bak i programmet.

reCeption
Receptionen håller öppet stora delar av konventet. Har du frågor eller behöver 
hjälp med något är det hit du vänder dig. I receptionen kan du få löpande infor-
mation om konventets aktiviteter.

kiosk
Kiosken kommer att vara öppen stora delar av konventet (se schema längre fram). 
Här kommer det att finnas möjlighet att köpa enklare förtäring m.m.

FörsÄljning
Ett begränsat utbud av rollspel och rollspelstillbehör kommer att finnas i kiosken. 
Du kan även passa på att sälja dina egna begagnade rollspel. Du sätter själv priset 
och lämnar sedan in grejerna till kioskpersonalen.
 I år har vi även spelbutiken Lekberg’s på plats hos oss under lördagen. De 
kommer att sälja brädspel, kortspel, rollspel och sällskapsspel.

mAt
Om du har betalat för mat får du den serverad i Älvsjökyrkan. I helpension ingår 
frukost, lunch, middag och kvällsfika. Om du vill ha ytterligare fika finns det 
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möjlighet att köpa det i kiosken. För dig som vill lösa matfrågan på egen hand 
finns det flera restauranger och affärer i närheten av Älvsjökyrkan. Information 
om dessa och hur man hittar dit kommer att finnas i receptionen. Det kommer 
även att säljas dricka, godis och enklare mat i kiosken.

AndAkt oCH stillHet i kyrksAlen
Till kyrksalen kan du komma när du vill. Kyrksalen kommer att förvandlas till 
ett kreativt rum under helgen. Där kan du låna en gitarr och spela, klottra dina 
tankar på vårt böneplank, finnas i stillhet och tända ljus. Fredag kväll kl. 23.30, 
lördag morgon kl. 9.00 och lördag kväll kl. 19.30 erbjuder vi andakter.

övernAttning
Övernattning sker i Älvsjökyrkan.

lokAler
Om du vill kan du hänga av dig ytterkläder på Borggården. Observera att ÄlvCon 
inte kan ansvara för personliga föremål. Längre bak i programmet finns en karta 
där de flesta rum och lokaler är utmarkerade. Aktiviteter kommer att pågå i föl-
jande rum: Rådssalen, Riddarsalen, Borggården (här kan du hänga dina kläder), 
Templet/Kyrksalen (andaktsrum), Torget och Gränden, Bio Palantir (filmvisning), 
Grottan, Smedjan, Gläntan, Spegelrummet, Fängelsehålan och Rancorgropen.

trivselregler
På ÄlvCon ska alla kunna ha trevligt. Vi tar ansvar för de lokaler vi vistas i och 
uppträder korrekt mot varandra. Observera att alla ansvarar för sina personliga 
ägodelar och att det inte är tillåtet med rökning eller förtäring av alkoholhaltiga 
drycker i lokalerna.

Att byggA en spelvÄrld med Anders blixt
Rollspelskonstruktören och legenden Anders Blixt berättar om hur han går tillväga 
när han bygger en spelvärld. Efterföljande frågestund.

spelledArskolA med mAgnus Arnesson
Ordförande i rollspelsföreningen Gamers’ Guild, Magnus Arnesson, håller i en 
workshop för dig som är nyfiken på rollen som spelledare eller för dig som nyligen 
börjat spelleda och vill ha lite tips och idéer.

Workshops & Seminarier
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minilAjv med grönA drAken
Lajv är levande rollspel. En teater utan manus eller publik. Individens och gruppens 
upplevelse ligger i fokus i historier där nästan allt kan hända. Medeltid, Fantasy, 
Steam-Punk, Vampyr, Skräckhistorier och Äventyr. Politik eller enkla kvällar på 
puben. Gränserna sätter Du.
 Vi är några från rollspelsföreningen, Svenska Kyrkans Unga i Söderköping 
Gröna Draken som sysslar mycket med både Lajv och Rollspel. Det kommer att 
hållas en Workshop om lajv på Älvcon 2013. På denna workshop kommer du få 
lära dig grunderna inom lajv, du kommer få testa att agera efter en karaktär och 
intriger, och använda din fantasi! 
 Kom, stor och liten, van lajvare eller ovan, alla är välkomna!

tider För WorksHops & seminArier
Fredag kl. 18.30, Spelledarskola med Magnus Arnesson
Fredag kl. 19.30, Minilajv
Lördag kl. 14.00, Att bygga en spelvärld med Anders Blixt
Lördag kl. 9.30, 15.00, Minilajv
Lördag kl. 20.00, Spelledarskola med Magnus Arnesson

Övriga Aktiviteter
indierummet
Indierummet är dit du går för att testa på nytt och gammalt från mindre spelpro-
ducenter. Mycket av det vi spelar är story-games. Är du ny till spelgenren? Indiespel 
har under det senaste årtiondet utmanat hur rollspel spelas och kräver normalt 
minimalt med förberedelser – något som lämpar sig ypperligt för one shot-spel. Vi 
står för duktiga spelledare, du står för ett öppet sinne. Arrangör: Wilhelm Person

 A gAme oF tHrones lCg
”Winter is coming” Välkommen till Westeros och den ständigt pågående makt-
kampen mellan de mäktiga familjerna. Välj om du vill kämpa för den ädla fa-
miljen Stark, den snygga familjen Lannister eller för drakmästarna från familjen 
Targaryen.
 På ÄlvCon kommer det att finnas möjlighet för alla som vill, att spela Game 
of Thrones-kortspelet. Om du har egna kort så är det bara att ta med dem och 
spela, annars kommer det finnas möjlighet att låna kort på plats. I mån av tid lär 
vi gärna ut reglerna till dig som aldrig har spelat förut. För dig som kan spelet så 



6

kommer det under lördagen att arrangeras en så kallad draft-turnering i mån av 
intresse.
 ”When you play the game of thrones, you win or you die, there is no middle 
ground” - Cersei Lannister

brÄdspel

Inget riktigt spelkonvent klarar sig utan en brädspelsbar. I brädspelsbaren får du 
låna en massa spel, här finns både enkla spel för två spelare som tar 15 minuter att 
spela och spel som kräver upp till 7 spelare och sträcker sig över hela konventet. 
Hit kommer du när du har ett par timmar att slå ihjäl innan nästa aktivitet. Vi i 
personalen hjälper gärna till med att föreslå spel, lära ut regler och vara med och 
spela! Så kom förbi, slå dig ner med gamla och nya vänner och spela brädspel!

Filmvisning
Vi kommer att visa film i bio Palantir under delar av konventet, se schemat längre 
fram i programmet. Hit kan du komma när du inte har något annat för dig. Köp 
något gott i kiosken och slå dig ner i soffan. Välkommen!

eget spel
För er som har med egna spel och vill spela med det vanliga spelgänget är det bara 
att hitta en plats i Riddarsalen eller på Torget och börja spela.
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Andakter, musik och ljuständning – Välkommen 
till brunnen i kyrksalen

J 
ag tar min kruka och går till brunnen för att hämta vatten. Jag är inne i min egen 
värld och hör inte hans steg. Men plötsligt är han där. Jag hoppar till när jag hör 

hans röst. ”Kan du ge mig något att dricka”? Han ber mig om vatten. Jag tittar mig 
försiktigt omkring, men det finns ingen annan där. Han pratar med mig. Hur kan han 
be mig om vatten att dricka? Han är jude och jag är en samarisk kvinna. Våra folk är 
fiender och talar inte med varandra. ”Ge mig något att dricka”, säger han och jag 
tar min kruka och fyller den med vatten. Jag ger skopan med vatten till honom och 
han dricker. Sen börjar vi prata med varandra. Det finns någon som lyssnar på mig, 
som ser mig på riktigt, rakt igenom utan att fly. Det finns någon som delar både tvivel 
och tro med mig. Jag kan inte hålla tyst. Jag måste få berätta för alla om mannen som 
jag har mött. Bakom mig i sanden står min tomma kruka kvar när jag springer iväg. 
(Inspirerat av Johannesevangeliet kap 4, Jesus och den samariska kvinnan)

Till kyrksalen kan du komma när du vill. Här finns tillfällen att tända ljus och lyssna till 
stillsam musik. Dörren in hit är öppen om du får en stund över mellan rollspelspassen. 
Det finns olika stationer, dit du kan gå och fundera och reflektera. 

Korset - Bli av med bördan. Tag en sten och lägg den framför korset. Tänd ett ljus 
vid korset.

En stol att vila på - Kom till mig alla ni som är tyngda av bördor, jag skall skänka er 
vila. Fundera över vad du behöver för att få vila.

Spegel - Spegel, spegel på väggen där, säg mig vem du innerst inne är. Hit får du komma 
och möta dig själv. Läs välsignelsen och spegla dig själv.

Andakter
Kl. 23.30 på fredagskvällen och kl. 09.00 på lördagsmorgonen  samt 19.30 på lördags-
kvällen hålls andakt i kyrksalen. 

Andakter, musik och ljuständning – Välkommen 
till brunnen i kyrksalen
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Karta över ÄlvsjöKyrKan
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1. Norra porten
2. Vakttornet
3. Trapphuset
4. Cafeterian
5. Kiosk
6. Rådssalen 
7. Riddarsalen
8. Södra porten
9. Borggården
10. Västra passagen
11. Templet/Kyrksalen

1a-c. Undergången
2. Torget
3. Gränden
4. Bio Palantir
5. Grottan
6. Smedjan
7. Gläntan
8. Spegelrummet
9. Fängelsehålan
10. Rancorgropen
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Sveriges mest
personliga spelbutik
kommer till ÄlvCon!

BRÄDSPEL
KORTSPEL
ROLLSPEL

SÄLLSKAPSSPELSÄLLSKAPSSPEL
TILLBEHÖR

Du hittar oss också på
facebook.com/lekbergs
#lekbergs @lekbergs

www.lekbergs.se
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tidsschema för Älvcon 2013
  17 19 21 23 01  09 11 13 15 17 19 21 23 01  09 11 13 

Fantasy!
Rollspel

Hjältar & Legender

Mutant - Gränsland

Pompedia - Höst över Ang.

Star Wars - Mörkrets T.

Fredag Lördag
  18 20 22 24 02 08 10 12 14 16 18 20 22 24 02 08 10 12 

Seminarier

Minilajv

Spelledarskola

Att bygga en spelvärld

Övriga
aktiviteter
Andakt

Brädspel

Eget spel

Filmvisning

Försäljning (Lekberg’s)

Game of Thrones

Indierum

Workshops &

Workshops
Drama
Gestaltande dans
Gospelkör
Filminspelning
Spela i band
Sport & Lek

Rollspel
Fantasy!
Hjältar & Legender
Pompedia - Den nitiske revisorn
Pompedia - Trollskugga
Star Wars
Vägen

Övriga aktiviteter
Filmvisining
Andakt
Brädspel
Eget spel

Seminarier
Rollspelspedagogik
Rollspelspedagogik
Introduktion till Rollspel

Övrigt
Reception 
Kiosk
Mattider
fredag, Kvällsfika
lördag, frukost
lördag, fika
lördag, lunch
lördag fika, 
lördag,middag
lördag kvällsfika,
söndag, frukost

Övrigt
Avslutning

Kvällsfika

Frukost/Lunch/Middag

Gudstjänst/Kyrkkaffe

Incheckning

Information/invigning

Kiosk

Reception
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tidsschema för Älvcon 2013
  17 19 21 23 01  09 11 13 15 17 19 21 23 01  09 11 13   18 20 22 24 02 08 10 12 14 16 18 20 22 24 02 08 10 12 

Söndag
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ÄlvCon tider
Fredag
17.00-19.00 Incheckning 
18.00-18.15 Info/Invigning
18.30-19.30 Spelledarskola - 
workshop med Magnus Arnes-
son, ordförande i rollspelsför-
eningen Gamers’ Guild.
19.00-21.00 Kvällsfika
19.30-23.30 Rollspelspass I
Ta gärna med fika till roll-
spelspassen.
19.30-23.30 Minilajv
18.30-23.00 Indierummet 
Titta in när du vill och när 
du har tid över mellan andra 
aktiviteter. 
18.30(fre)-08.00(sön)
Eget spel och Fritt spel i 
Brädspelsbaren dygnet runt.
21.00 Filmvisning
Filmvisningen drar igång. Se 
schema.
23.30-00.00 Andakt
I kyrksalen finns ett kreativt 
rum där det pågår aktiviteter  
under delar av ÄlvCon.

Lördag
8.00-9.00 Frukost
9.00-9.30 Andakt
9.30-13.30 Rollspelspass II
9.30-13.30 Minilajv

10.00-20.00  A Game of Th-
rones LCG
Turnering i mån av intresse 
annars pröva på spel.
11.00-20.00 Lekberg’s butik 
Titta in och handla brädspel, 
rollspel och kortspel.
11.00-23.00 Indierummet 
Titta in när du vill och när 
du har tid över mellan andra 
aktiviteter. 
12.30-14.30 Lunch
14.00-15.00 Att bygga en 
spelvärld - föredrag och frå-
gestund med Anders Blixt
15.00-19.00 Rollspelspass III
15.00-19.00 Minilajv
17.30-19.30 Middag
19.30-20.00 Andakt
20.00-21.00 Spelledarskola - 
workshop med Magnus Arnes-
son, ordförande i rollspelsför-
eningen Gamers’ Guild.
20.30-22.00 Kvällsfika
21.00-01.00 Rollspelspass IV

Söndag
8.00-9.00 Frukost
9.00-9.30 Egen städning
9.30-10.30 Allmän städning
11.00 Gudstjänst
12.00 Kyrkkaffe m. smörgås
13.00 Avslutning av ÄlvCon
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För att kunna delta i ett rollspels-
pass måste du vara föranmäld. På 
grund av återbud kan det finnas 

platser kvar på något av passen. Hör 
efter i receptionen om du är intresserad 
av att vara med men inte är föranmäld. 
 
upprop

Några minuter innan varje rollspelspass 
ropas deltagarna upp, blir tilldelad en 
SL och anvisad ett rum. Uppropen 
kommer att hållas i cafeterian/riddar-
salen. Se till att vara där i god tid innan 
ditt pass startar.

Rollspel

Spel: Fantasy! - Ett nyskrivet klassiskt 
fantasyrollspel, så som de såg ut när 
rollspelen kom till Sverige i början 
på 80-talet. Allt var bättre, roligare 
och enklare förr, åtminstone om man 
föredrar old school gaming. Så greppa 
din dubbelyxa och kasta dig rakt in i 
äventyret bland monster och vindlande 
labyrinter.
Arrangör: Tomas Arfert
Tid: Fredag 19.30-23.30, Lördag 
15.00-19.00
Plats: Meddelas vid uppropet
Anmälan: Föranmälan krävs
Antal spelare: 3-5

Spel: Hjältar & Legender - Historiska 
äventyr under den bibliska tiden
Äventyr: Tillbaka till Circus Maximus
Arrangör: Qairos Games
Tid: Fredag 19.30-23.30, Lördag 
09.30-13.30 / 15-19 / 21-01
Plats: Meddelas vid uppropet
Anmälan: Föranmälan krävs
Antal spelare: 3-6

Tillbaka till Circus Maximus
Tadius, Felicia, Rufus, Callixtus, Julia 
och Marius återvänder till sin hemstad 
Rom för första gången sedan de flydde 
för sina liv några år tidigare. Men hem-
komsten är inte alls det kära återseende 
de har väntat sig. När äventyrarna 
kommer till Ostia blir de skuggade. 
Förföljarna tappar en dolk vars skaft är 
format som ett lejon. Snart tätnar in-
trigen när en ung pojke kidnappas och 
våra hjältar tvingas bege sig till Circus 
Maximus för att ännu en gång kämpa 
för sina egna och sina vänners liv.
 Samtidigt pågår påskfirandet i Jeru-
salem, hundratals mil därifrån. Påsken 
är en stor högtid och antalet människor 
i staden mångdubblas till följd av alla 
som reser in för att fira högtiden. Ett 
gyllene tillfälle för ett gäng tjuvar att 
sätta sina planer i verket!
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Rollspel
Spel: Pompedia - Klassisk fantasy
Äventyr: Höst över Ang Zagaal
Arrangör: Qairos Games
Tid: Fredag 19.30-23.30, Lördag 
09.30-13.30 / 15-19 / 21-01
Plats: Meddelas vid uppropet
Anmälan: Föranmälan krävs
Antal spelare: 3-6

Höst över Ang Zagaal
Det börjar oskyldigt. Nyckelmästaren 
på slottet i huvudstaden beter sig ner-
vöst och försummar sina arbetsuppgif-
ter, något är fel. Rollpersonerna som är 
garvade äventyrare och som jobbat för 
kungen tidigare anlitas för att ta reda 
på vad. Sanningen visar sig vara mindre 
oskyldig än den verkade från början 
och detta blir upptakten till dödliga 
intriger i Ang Zagaals höstmörker. 

 Höst över Ang Zagaal är den spän-
nande och fristående avslutningen på 
trilogin Skuggor över Calamore.

Spel: Mutant (från 1984)
Äventyr: Gränsland
Arrangör: Gamers’ Guild
Tid: Fredag 19.30-23.30, Lördag 

09.30-13.30 / 15-19 / 21-01
Plats: Meddelas vid uppropet
Anmälan: Föranmälan krävs
Antal spelare: 4-8

Gränsland - I skuggan av den för-
bjudna zonen
Det är nu längesen katastrofen inträf-
fade. Tillvaron är alltjämt en hård 
kamp för att överleva. Men sakta har 
en ny civilisation börjat växa fram. De 
små och vitt skilda samhällena som ti-
digare levt isolerade, införlivas nu suc-
cesivt i allt större riken.
 Människor, oavsett om de är fy-
siskt-, psykiskt- eller ickemuterade, 
lever allt oftare sida vid sida med mu-
terade djur, även om misstänksam-
het och konflikter finns överallt. Den 
teknologiska utvecklingen har nått så 
långt att man kan kommunicera och 
resa över allt längre avstånd, även om 
det är farligt. I de större städerna växer 
allt fler industrier fram tack vare de 
moderna ångmaskinerna.
 De stora områdena som kallas 
“förbjudna zoner”, där ingen tidigare 
kunnat leva, har krympt och är nu 
endast en liten rest av vad de tidigare 
har varit. Men inne i “zonerna” finns 
fortfarande märkliga naturfenomen, 
glömd högteknologi från tiden innan 
och ohyggligt farliga muterade mons-
ter.
 I nybyggarsamhällena längs zo-
nens gräns har dock ett nytt problem 
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Rollspel

Spel: Star wars rollspelet
Äventyr: Mörkrets Tempel
Arrangör: Nicklas Thor
Tid: Fredag 19.30-23.30, Lördag 
09.30-13.30 / 21-01
Plats: Meddelas vid uppropet
Anmälan: Föranmälan krävs
Antal spelare: 4-5

Mörkrets Tempel
I en tid långt, långt före Luke Sky-
walker och Darth Vader är en grupp 
Jedi riddare på väg mot sitt livs största 
utmaning. En efterlyst sith lord som 
har förlorat alla sina följeslagare är på 
flykt och spåren leder till djungelpla-
neten Hawaan. Kommer Jedi riddarna 
lyckas med sitt försök att infånga sith 
lorden eller kommer den mörka sidan 
att segra?

Rollspelstider
Fredag 
19.30-23.30 - Fantasy!
19.30-23.30 - Hjältar & Legender
19.30-23.30 - Mutant
19.30-23.30 - Pompedia
19.30-23.30 - Star Wars

Lördag 
9.30-13.30 - Hjältar & Legender
9.30-13.30 - Mutant
9.30-13.30 - Pompedia
9.30-13.30 - Star Wars

15.00-19.00 - Fantasy!
15.00-19.00 - Hjältar & Legender
15.00-19.00 - Mutant
15.00-19.00 - Pompedia

21.00-01.00 - Hjältar & Legender
21.00-01.00 - Mutant
21.00-01.00 - Pompedia
21.00-01.00 - Star Wars

Observera att rollspelstiderna kan 
komma att förändras vid behov.

uppstått. Ett gäng muterade grävling-
ar terroriserar allt oftare den viktiga 
handelsleden och de kringliggande 
gårdarna. För att stoppa överfallen har 
en grupp modiga äventyrare samlats. 
De förbereder en resa till grävlingar-
nas gryt, för att få stopp på härjning-
arna, en gång för alla...



18

ÄlvCon 2013 ArrAngerAs Av

equmenia Älvsjö
equmenia Älvsjö är med och arrangerar ÄlvCon. equmenia Älvsjö är Älvsjö-
kyrkans barn och ungdomsarbete. Älvsjökyrkan vill vara öppen för dig! För 
barn och ungdomar finns en mängd olika aktiviteter, t.ex. scout, ungdomskör, 
gospelkör, rollspelsgrupper och tonårsverksamhet.

 
Qairos Games
Qairos Games är ett företag som huvudsakligen ägnar sig åt rollspelskon-
struktion. Företaget har funnits sedan 2001 och ger bland annat ut fantasy-
rollspelet Pompedia. Är du intresserad av mer information kan du titta in 
på företagets hemsida. Där kan du även hitta material som är fritt att hämta 
ner för eget bruk, bl.a. rollformulär och flera äventyr till rollspelet Pompedia. 
Qairos Games har skrivit Pompediaäventyret Höst över Ang Zagaal till årets 
ÄlvCon. <www.qairosgames.com>

Gamers´ Guild
Gamers’ Guild är en rollspelsförening från Stockholm som funnits ända sedan 
1987. Under 80- och 90-talen arrangerade Gamers’ Guild rollspelsturneringar 
på Äventyrsspels spelkongress, LinCon och Stockholms spelkonvent. Gamers’ 
Guild arrangerade även ett eget konvent i Fruängen som gick under namnet 
FrunCon och utgav medlemstidningen Argus som bland annat kan skryta 
med ett antal artiklar av Anders Blixt, känd rollspelskonstruktör och heders-
medlem i föreningen. Under senare delen av 90-talet och fram till 2010 låg för-
eningen vilande, men har nu återupptagit sin verksamhet. Gamers’ Guild har 
skrivit Mutantäventyret Gränsland till årets ÄlvCon. <www.gamersguild.se>

Studieförbundet Bilda
I Studieförbundet Bilda möts svenska folkrörelser, tusenåriga kyrkliga tradi-
tioner, kulturer med rötter i olika delar av världen, ett fritt skapande inom 
populärmusik, körmusik, dans, hantverk och mycket annat; människor i alla 
åldrar. Vår vision är Bilda för hela livet. I den lägger vi in vår övertygelse om 
varje människas rätt att söka kunskap, och att få uttrycka sig, och tillsammans 
med andra bilda mening – oavsett vem man är eller var man bor. Vi vill hävda 
gruppers rätt att själva uttrycka sin identitet, bli bemötta med respekt, och få 
del av inflytande och resurser på lika villkor.
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Sveriges största mötesplats för människor som vill utvecklas
Varje år träffas miljontals människor hos Sveriges nio studieförbund för att 
dela med sig av sina kunskaper och utbyta åsikter. Formerna för folkbildning 
kan variera; kurser, studiecirklar, konserter, seminarier, ledarutbildningar. 
Men effekten är alltid densamma: när människor träffas, som inte brukar träf-
fas, uppstår nya idéer och nya insikter. Studieförbundet Bilda är ett studieför-
bund som finns till för kyrka och samhälle.

Gästarrangörer, föreläsare, ledare och funktionärer
Utöver huvudarrangörerna gästas ÄlvCon i år av flera gästarrangörer och 
föreläsare. Vi vill rikta ett särskilt tack till alla dessa personer. Vi vill också 
rikta ett tack till alla funktionärer och workshopledare, utan er inget ÄlvCon.

Tack!
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