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Spelkonvent i Älvsjö 17-19 oktober

Sagan om Ringen  Hjältar & Legender  Triniton  Fantasy!
Minilajv  Magic the Gathering  Spelledarskola  Spelbutik  Andakter

Brädspel  Eget spel  Filmvisning  m.m. 

Kom och var med på:
Seminarier!
Workshops!
Bordsrollspel!
Och mycket annat!
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ÄlvCon 2014  
ÄlvCon är ett spelkonvent som arrangeras för fjärde året i rad. Konventet som 
äger rum den 17-19 oktober i Älvsjökyrkan är ett samarbete mellan Equmenia 
Älvsjö, Equmenia Stuvsta, 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 2014
Du anmäler dig till ÄlvCon 2014 genom att maila till Maria Rönnedal på maria.
ronnedal@gmail.com 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. ÄlvCon tröjor kostar 100 kronor. Vill 
du ha en tröja anger du detta när du anmäler dig. Vi behöver då ha din anmälan 
senast 1 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.ron-
nedal@gmail.com 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 2014
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 2014 är skrivet av Andreas och Maria Rönnedal. Omslagsillustrationen hämtad 
från fantasyrollspelet Pompedia är tecknad av Régis Moulun och den visar en grupp äventyrare som rider 
ut genom portarna utanför staden Ang Zagaal på de Västra öarna. Kontaktuppgifter för ÄlvCon 2014: 
Maria Rönnedal tel: 0704 - 71 15 35, mail: maria.ronnedal@gmail.com, hemsida: www.alvcon.se



3

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 2014
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 
eller receptionen. Du kan även passa på att sälja dina egna begagnade rollspel. Du 
sätter själv priset och lämnar sedan in grejerna i receptionen.
 I år har vi S.A.R.Z spelbar på plats hos oss och spelbutiken Lekberg’s finns med 
oss på 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 
möjlighet att köpa det i kiosken. För dig som vill lösa matfrågan på egen hand 
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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. Du som är minderårig och övernattar på ÄlvCon måste med-
dela konventsledningen om du lämnar konventet i förtid.

”AntikA FAntAsykAmpAnjer - Hollywood oCH AlexAnder 
den store” med Anders Blixt
Föredrag av rollspelskonstruktören och legenden Anders Blixt. 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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introduktion till rollspel med mAgnus Arnesson
Vill du veta mer om vad rollspel är? Magnus Arnesson presenterar olika rollspel, går 
igenom rollspelens historia och berättar om vilka genrer det finns.

minilAjv med CAmelot
Lajv är levande rollspel, teater utan manus eller publik. Individens och gruppens 
upplevelse ligger i fokus i historier där nästan allt kan hända. Ett lajv kan utspela sig 
i olika miljöer: Medeltid, Fantasy, Steam-Punk, Vampyr, Skräck, Äventyr och mycket 
mer. Kim Olofsson som håller i Minilajvet kommer från rollspelsföreningen Camelot i 
Svenska Kyrkans Unga. Camelot sysslar mycket med både Lajv och Rollspel. På denna 
workshop får du lära dig grunderna inom lajv, prova på att agera efter en karaktär och 
intriger, och att använda din fantasi! Workshopen passar både vana lajvare och ovana, 
alla är välkomna! I år kan man välja på två olika lajv. Mer information om de olika 
lajven finns under rubriken Rollspel längre fram i programmet.

tider För worksHops & seminArier
Fredag kl. 18.30, Föredrag med Anders Blixt
Lördag kl. 9.30, 15.00, Minilajv
Lördag kl. 9.30, Introduktion till rollspel med Magnus Arnesson
Lördag kl. 10.30, Spelledarskola med Magnus Arnesson

Övriga Aktiviteter
 

kortspelet mAgiC tHe gAtHering
Stig in i The Multiverse och axla rollen som Planeswalker!
 Kom och prova kortspelet Magic the Gathering, där du frammanar 
varelser som älvor, drakar, änglar och demoner! Eller varför inte besegra din 
motståndare med hjälp av besvärjelser och tjuvaktiga trix? I Magic bygger 
varje spelare en egen lek som passar ens egen spelstil och smak. Har du spelat 
förut, ta med dina favoritlekar och se hur de står sig mot nya motståndare! 
För en större utmaning, häng på vår Casual Draft! Har du inte spelat Magic 
tidigare är det istället ett ypperligt tillfälle att prova på det med någon av våra 
speciellt byggda nybörjarlekar!
 Vågar du kliva in i Magic the Gatherings taktiska, roliga och spännande 
gemenskap?
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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!

s.A.r.Z
S.A.R.Z Spelbar kommer att finnas på plats under ÄlvCon. Här 
kan du köpa spännande och roliga brädspel och spela massor 
av spel med dina kompisar. Kom och spela med oss!

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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SVENSKA KYRKANS UNGA CAMELOT:
Svenska Kyrkans Unga Camelot är en lokalavdelning i Svenska Kyrkans Unga, 
Västerås Stift. Vi sysslar med lajv och rollspel, vi har två stora läger per år, ett 
under allahelgona och ett under påskhelgen. Vi har mässor och gudtjänster, 

som matchar lägrets tema!

Temat för årets allahelgona läger är Space Opera! Så 29e oktober till 2a no-
vember så är alla över 13 år välkomna till Finnåkers kursgård för lajv, rollspel, 

brädspel och massa annat roligt!
I påsk så är temat Game of Thrones, så om du inte har möjlighet att åka redan 

nu i höst, så håll utkik efter information i vår!

För dig som är mellan 10 och 12 år gammal så har vi Merlinläger i November! 
I år är temat prinsessor. Även Merlinlägret är på Finnåkers kursgård och 21-23 

novmeber är det som gäller! Du får lajva och göra massa annat roligt! 
Om du börjar närma dig konfirmationsålder så har vi även rollspelskonfirma-

tion! Du börjar läsningen på allahelgonalägret, åker även på ett trettonhel-
gsläger och konfirmeras under påsklägret, det är ingenting du vill missa! Alla 
som är 14 år eller äldre är mer än välkomna, så länge du inte är konfirmerad 

tidigare!

För att komma i kontakt med oss så kan du hitta oss på facebook, det är bara 
att söka på Svenska Kyrkans Unga Camelot! 

Det går även bra att maila till styrelse@camelot.nu

Anmälningsinfo och information om rollspelskonfirmation finns att hitta på 
camelot.nu

Hoppas vi ses!
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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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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

LEKBERG’S
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Spelledarskola

tidsschema för Älvcon 2014

Fantasy!
Rollspel

Hjältar & Legender

Sagan om Ringen

Triniton

We be goblins!

Seminarier

Introduktion till rollspel

Minilajv 1 och 2

Antika fantasykampanjer

Övriga
aktiviteter
Andakt

Brädspel

Eget spel

Filmvisning

Försäljning (Lekberg’s)

Magic the Gathering

S.A.R.Z spelbar

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

  17 19 21 23 01  09 11 13 15 17 19 21 23 01  09 11 13 
Fredag Lördag

  18 20 22 24 02 08 10 12 14 16 18 20 22 24 02 08 10 12 
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tidsschema för Älvcon 2014
  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 Föredrag med 
Anders Blixt - Antika fantasy 
kampanjer - Hollywood och 
Alexander den store.
18.30-00.00 S.A.R.Z spelbar
S.A.R.Z spelbar håller öppet 
större delen av konventet. 
Titta in och spela eller handla 
brädspel.
18.30(fre)-08.00(sön)
Eget spel och Fritt spel i 
Brädspelsbaren dygnet runt.
19.00-21.00 Kvällsfika
19.30-23.30 Rollspelspass I
Ta gärna med fika till roll-
spelspassen.
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
9.30-14.00 Minilajv

9.30-19.30  Magic the 
Gathering
Fritt spel, Casual Draft eller 
pröva på spel för nybörjare.
9.30-10.30 Introduktion 
till rollspel - workshop med 
Magnus Arnesson, ordförande 
i rollspelsföreningen Gamers’ 
Guild.
10.30-13.30 Spelledarskola - 
workshop med Magnus Arnes-
son, ordförande i rollspelsför-
eningen Gamers’ Guild.
11.00-19.30 Lekberg’s butik 
Titta in och handla brädspel, 
rollspel och kortspel.
12.30-15.00 Lunch
15.00-19.00 Rollspelspass III
15.00-19.30 Minilajv
17.30-20.30 Middag
19.30-20.00 Andakt
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 - Sagor och 
Äventyr är ett klassiskt fantasyrollspel 
med ett snabbt och enkelt spelsystem 
som passar lika bra för nyblivna roll-
spelare som för gamla rollspelsrävar.
Äventyr: Skuggor på slottet i Taravell
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: 3-8

Skuggor på slottet i Taravell
Kungen i Taravell ska gifta sig och det 
är utlyst en veckas festligheter. Rollper-
sonerna som känner den blivande drott-
ningen Rianna är inbjudna till slottet för 
att vara med på bröllopet. Ingen anar den 
hemlighet som den unga drottningen 
och rollpersonerna bär på, allra minst 
kungen. En hemlighet som skulle få Ri-
anna bannlyst eller dömd till döden om 
den blev känd. Med bara dagar kvar till 
bröllopet ankrar ett svart skepp i bukten 
utanför slottet och flera märkliga hän-
delser inträffar. Med ens börjar frågorna 
och orosmolnen hopa sig. Vem finns på 
skeppet, var kommer det ifrån och vad 
gör det här? När händelseförloppet tar 
en otäck vändning måste rollpersonerna 
kliva fram och visa vad de går för!
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Rollspel

Spel: Sagan om Ringen Rollspelet
Äventyr: I Amon Lancs hisnande gruva
Arrangör: Gamers’ Guild
Tid: Fredag 19.30-23.30, Lördag 
15.00-19.00
Plats: Meddelas vid uppropet
Anmälan: Föranmälan krävs
Antal spelare: 3-5

I Amon Lancs hisnande gruva
“År 2941 i Tredje åldern beslutar sig det 
vita rådet att det är dags att konfrontera 
den onde besvärjaren som har sitt fäste 
i Amon Lanc. Den kala bergsknallen 
med sin fästning har under besvärjarens 
styre fått det passande namnet “Svart-
konstens höjd”. Många frågor behöver 
besvaras. Vem är egentligen besvärjaren? 
Vad finns i fästningen? Har rådet kraft 
att fördriva ondskan från Amon Lanc? 
Törs du anta uppdraget?”

 

Spel: Triniton
Äventyr: Arbes
Arrangör: Christian Ahlin

Tid: Lördag 09.30-13.30 / 15-19
Plats: Meddelas vid uppropet
Anmälan: Föranmälan krävs
Antal spelare: 3-6

Triniton
Triniton är ett nytt rollspels-indie-även-
tyr, extra bra inom storytelling.

Roliga karaktärer, spännande äventyr 
och en hel värld att utforska!

Men det är något som inte riktigt stäm-
mer, och klockan tickar...

Kolla teasern på http://goo.gl/BTMigi

We be 
goblins!

Spel: Fate Core
Äventyr: We be goblins!
Arrangör: Fredrik ”Foppa” Barck-Holst 
Tid: Fredag 19.30-23.30, Lördag 
21.00-01.00
Plats: Meddelas vid uppropet
Anmälan: Föranmälan krävs
Antal spelare: 3-5

We be goblins!
Det här är ett äventyr där man som 
ni förstår spelar goblins och verkligen 
kan bejaka sin mörka och lite busiga 
sida. En relativt enkel handling men 
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Rollspel
lande. Dessutom så har det nyss varit 
ett krig, som tvingade tidsresenärerna 
att dela upp sig i två grupper, som tyck-
er helt olika saker. 
Lajvet är nybörjarvänligt, du får allt du 
behöver på plats och du skapar själv din 
karaktär, med hjälp av spelledaren. 

Rollspelstider
Fredag
19.30-23.30 - Fantasy!
19.30-23.30 - Hjältar & Legender
19.30-23.30 - Sagan om Ringen
19.30-23.30 - We be goblins!

Lördag
9.30-13.30 - Hjältar & Legender
9.30-13.30 - Triniton
9.30-14.00 - När våra öden möts

15.00-19.00 - Fantasy!
15.00-19.00 - Hjältar & Legender
15.00-19.00 - Sagan om Ringen
15.00-19.00 - Triniton
15.00-19.30 - Röda fyren

21.00-01.00 - Hjältar & Legender
21.00-01.00 - We be goblins!

Observera att rollspelstiderna kan 
komma att förändras vid behov.

med mycket känsla och mycket ut-
rymme för att hitta på fuffens. Spe-
larna tillhör alla the Licktoad tribe 
som efter underliga omständigheter 
får chansen att lägga vantarna på ett 
större parti fyrverkerier och som alla 
vet älskar gobliner allt som sprängs 
och brinner så ni kan säkert föreställa 
er deras förtjusning. Spelarna antar 
rollen som de episka hjältar som får 
äran att försöka få tag på de pyrotek-
niska små underverken och endast ni 
kan avgöra stammens öde.

LAJV
NÄR VÅRA ÖDEN MÖTS:
När våra öden möts är ett lajv som ba-
seras på de relationer som karaktärer-
na bygger upp hos varandra. Vi bygger 
karaktärer tillsammans, drar relationer 
emellan våra karaktärer och bestäm-
mer setting/miljö utifrån det! Du har 
alltså väldigt mycket möjlighet till att 
påverka vilken sorts lajv det blir! 
Lajvet är nybörjarvänligt, du får allt 
du behöver på plats och skapar själv 
din karaktär med hjälp av spelledaren. 

RÖDA FYREN: 
Röda fyren är ett tidsresarlajv, alla som 
är med är tidsresenärer som samlas på 
en utav dom få fasta punkterna i ti-
den, puben Röda fyren, där finns tid 
för god dricka, snacks och pokerspe-
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ÄlvCon 2014 ArrAngerAs Av

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

Equmenia Stuvsta
Equmenia Stuvsta är med och arrangerar ÄlvCon. Equmenia Stuvsta är Stuvsta-
kyrkans barn och ungdomsarbete. Om man är intresserad av scouting är man 
jättevälkommen till Stuvstakyrkan. På söndagar träffas Söndagsklubben under 
den tid som gudstjänsten pågår. Nu i oktober startas en ny barnkör. Equmenia 
Stuvsta arrangerar Magic The Gathering på årets ÄlvCon.
 

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 varit med och skrivit äventyret Skuggor på slottet i Taravell 
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 
föreningen vilande, men har nu återupptagit sin verksamhet. Gamers’ Guild 
har skrivit Sagan om Ringen äventyret I Amon Lancs hisnande gruva till årets 
ÄlvCon. <www.gamersguild.se>
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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.

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.

Equmenia Stockholm
Jesus Kristus är Herre! Equmenia Stockholm delar denna bekännelse från Fi-
lipperbrevet 2:11 med kristna genom alla tider. Barn och ungdomsföreningar 
med nära koppling till kristna församlingar har bildat Equmenia Stockholm 
för att med gemensamma resurser stödja, uppmuntra och inspirera de lokala 
föreningarna i deras uppdrag. Equmenia Stockholms geografi består av Got-
land, Södra Uppsalas län och Stockholms län. Vi är totalt ca 2 300 medlem-
mar.

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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