
Spelkonvent & Distriktsungdomshelg i 
Älvsjö 19-21 oktober

Star Wars  Vägen  Hjältar & Legender  Pompedia  Fantasy!
Drama  Spela i band?  Sport & Lek  Filminspelning  Andakter  Gospelkör

Gestaltande dans  Brädspel  Eget spel  Filmvisning  m.m. 

Kom och var med på:
Seminarier!
Workshops!
Bordsrollspel!
Och mycket annat!
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ÄlvCon 2012
ÄlvCon är ett spelkonvent som arrangeras för andra året i rad. Nytt för i år är att 
konventet även utgör distriktsungdomshelg för Mälardalens distrikt. Konventet 
som äger rum den 19-21 oktober i Älvsjökyrkan är ett samarbete mellan Mälar-
distriktet, Älvsjö SMU, StvaSpel gaming community, Qairos Games, Gamers’ 
Guild, Ungdomens Hus 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. Parallellt 
pågår också andra sorters workshops under hela helgen för dig som inte alls är 
intresserad av rollspel. Det är bara att välja. 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 2012
Du anmäler dig till ÄlvCon 2012 genom att sätta in anmälningsavgiften på PG 
nr 618 53 28 - 9 (Distriktet SMK SMU Mälardalen). Innan du gör inbetalningen 
skickar du ett mail till Mikael Ivarsson på e-post adressen mikael.ivarsson@mis-
sionskyrkan.se. I mailet anger du dina kontaktuppgifter och om du vill vara med 
på ett eller flera workshoppass. Du som anmäler dig till ett eller flera workshoppass 
anger även vilka pass du vill vara med på. Du behöver också ange om du är med 
en dag eller hela helgen och om du har några matallergier. Du kan också anmäla 
dig direkt på mälardistriktets hemsida.
 Har du frågor eller funderingar kan du höra av dig till Maria på maria@
alvsjokyrkan.se eller ringa på 0704 - 71 15 35. Du kan också kontakta Mikael 
Ivarsson på tel. 08-641 73 31, 070-312 44 70.
 ÄlvCon kostar 250 kronor för helpension om du anmäler dig senast 5 oktober. 
Därefter höjs deltagaravgiften till 300 kr. 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. 
Max antal deltagare på konventet är 150 personer. Först till kvarn gäller.

HittA till ÄlvCon 2012
Älvsjökyrkan ligger mitt i ett villaområde på Långbrodalsvägen 46 i Älvsjö. Dit 

Programmet till ÄlvCon 2012 är skrivet av Andreas och Maria Rönnedal. Omslagsillustrationen från fan-
tasyrollspelet Pompedia är tecknad av Régis Moulun och den visar en grupp äventyrare utanför oraklens 
tempel i Pallasadonien. Kontaktuppgifter för ÄlvCon 2012: Maria Rönnedal tel: 0704 - 71 15 35, mail: 
maria@alvsjokyrkan.se
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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 
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 2012
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 i dörren 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 (de som har ÄlvCon tröjor). Invigning av konventet 
sker kl. 18.00 och de första schemalagda aktiviteterna börjar kl. 18.15. Se schema 
längre bak i programmet.

reCeption
Receptionen håller öppet under hela konventet. Har du frågor eller behöver hjälp 
med något är det hit du vänder dig. I receptionen kan du få löpande information 
om konventets aktiviteter och här finns även ÄlvCon kiosken.

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.
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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, fikapauser är inlagda i schemat. 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 där vi kommer ha så kallad 24/7 bön under helgen. Där kan du låna 
en gitarr och spela, klottra dina tankar på vårt böneplank, måla på canvastavlor, 
finnas i stillhet, tända ljus och skriva lappar. Tanken är att rummet skall vara en 
plats för bön och stillhet under hela helgen även under nätterna. Fredag kväll kl. 
19.00, lördag morgon kl. 9.30 och lördag kväll kl. 20.00 erbjuder vi andakter. 

övernAttning
Övernattning sker på nedre plan i kyrkan (för dem som vill sova) eller i God-
templargården (för dem som vill sova ostört).

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 och Fängelsehålan. Vissa aktiviteter 
kommer att genomföras i lokaler utanför Älvsjökyrkan. Information om hur man 
tar sig till dessa lokaler kommer att finnas på konventet. 

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.
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WorksHops Att vÄljA på

Sport och lek - Kom och häng med på sportturnering.
Vi kör fotboll, innebandy mm. Ta med inneskor och idrottskläder. Ledare: Matilda 
Thuresson och Oliver Gregor

Gestaltande dans - Här finns plats för alla som är nyfikna på att använda 
kroppen som redskap för uttryck. Vi utgår från den egna rörelsen och den egna 
kapaciteten och skapar något tillsammans på plats. Ta på bekväma kläder och var 
gärna barfota eller i strumpor. Ledare: Emelie Enlund

Drama - Att uttrycka sig är en konst,  nu har du chansen att lära dig grunderna 
i teater. Du kan välja mellan taldrama eller att arbeta mer med kroppsspråket i 
ett musikdrama, det finns även möjlighet till uppspel så häng med och få en rolig 
upplevelse. Ledare: Lovisa Jacobsson och Andréa Jonsson Lindh

Spela i band? - Är du sugen på att få spela i ett band? Nu har du chans att prova 
på elgitarr, keyboard, elbas, trummor och sång. Kom med eller utan förkunskaper. 
Du behöver inte kunna noter. Om du har något eget instrument så ta gärna med 
det. Ledare: Björn Siwertz

Filminspelning - Prova på att filma.Vi skapar filmer tillsammans, som vi sedan 
visar upp för varandra. Ledare: Martin Klevegård

Gospelkör - Sjung rytmisk och svängig gospel! För dig som aldrig testat och dig 
som är proffs. Blandade låtar och sångövningar. Ledare: Josef Sjöblom 

seminArier 
Vi inbjuder till tre seminarier som vänder sig till dig som är nyfiken och skulle 
vilja veta mer om rollspel.

Fredag kl. 19.40, Rollspelspedagogik med Thomas Racksäter
Lördag kl. 11.00, Introduktion till rollspel med Magnus Arnesson
Lördag kl. 12.15, Rollspelspedagogik med Alexander Sandrén, församlingspedagog 
i Flemingsbergs församling samt Rollspelare från Gröna Draken i Söderköping

Workshops & Seminarier
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Övriga Aktiviteter
 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 hela konventet. 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 och börja spela. 
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Andakter, musik och ljuständg – Välkommen till 
brunnen i kyrksalen

Under helgen kommer vi att ha andakter 3 gånger. Fredag 
kväll, lördag morgon och kväll. Andakterna kommer handla om 
att vara människa och kristen. Kan man vara kristen och gå i 
kyrkan idag? En andakt är en stund där vi sjunger olika still-
samma sånger, lyssnar till någon som har funderat över temat 
för andakten och finns i stillhet i bön eller tankar. Vill du prata 
med någon och / eller få förbön så finns det möjlighet till det 

under varje andakt. 

Kyrksalen i Älvsjökyrkan kommer också att förvandlas till ett 
kreativt rum där vi kommer ha så kallad 24/7 bön under hel-
gen. Där kan du låna en gitarr och spela, klottra dina tankar 

på vårt böneplank, måla på canvastavlor, finnas i stillhet, tända 
ljus och skriva lappar. Tanken är att rummet skall vara en plats 

för bön och stillhet under hela helgen även under nätterna. 
På så vis kommer det att vara bön i kyrkan hela tiden. Vill du 
vara med och be så skriv upp dig på listan som kommer finnas 

i kapprummet utanför kyrksalen. Du kan också bara kika in 
och kolla läget om du inte vill skriva upp dig på någon tid utan 

bara känna av stämningen.

Andakterna under ÄlvCon
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Karta över ÄlvsjöKyrKan
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1. Norra porten
2. Vakttornet
3. Trapphuset
4. Cafeterian
5. Reception/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
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Qair
os Gam

es 
Äventyr - rollformulär - verktyg - m.m.

www.qairosgames.com

Ett svenskt rollspel i klassisk fantasymiljö!

Ladda ner trilogin Arvet 
från Cosso och andra

äventyr från vår hemsida!
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Star Wars

tidsschema för Älvcon 2012
  17 19 21 23 01  09 11 13 15 17 19 21 23 01  09 11 13 

Drama
Workshops

Filminspelning

Gestaltande dans

Gospelkör

Spela i band

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

Sport & Lek

Fantasy!

Pompedia - Den nitiske..

Pompedia - Trollskugga

Hjältar & Legender

Vägen

Seminarier
Introduktion till Rollspel

Rollspelspedagogik

Rollspelspedagogik

Övriga
aktiviteter
Andakt

Brädspel

Rollspel

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

Filmvisning

Övrigt
Fika/Kvällsfika

Frukost/Lunch/Middag

Eget spel

Gudstjänst/Kyrkkaffe

Incheckning

Kiosk

Lekar & Skoj

Reception
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tidsschema för Älvcon 2012
  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 Invigning
18.15-19.00 Lekar & Skoj 
19.00-20.00 Andakt
I kyrksalen finns ett kreativt 
rum med 24/7 bön där det 
pågår aktiviteter hela tiden 
under ÄlvCon.
19.40-20.30 Seminarium 
om rollspelspedagogik med 
Thomas Racksäter, försam-
lingspedagog i Skogås förs-
amling.
20.00-22.00 Kvällsfika
20.30-00.30 Rollspelspass I
Ta gärna med fika till rolls-
pelspassen.
18.30 och framåt Fritt spel i 
Brädspelsbaren dygnet runt
21.00 Filmvisningen drar 
igång och pågår hela helgen.

Lördag
8.30-9.30 Frukost
9.30-10.00 Andakt
10.00-14.00 Rollspelspass II
10.00-11.30 Workshop I
11.30-12.00 Köpa fika i kio-
sken / Paus
12.00-13.30 Workshop II
11.00-12.00 Seminarium, In-

troduktion till Rollspel med 
Magnus Arnesson
12.15-13.15 Seminarium 
om rollspelspedagogik med 
Alexander Sandrén, försam-
lingspedagog i  Flemings-
bergs församling samt Roll-
spelare från Gröna draken i 
Söderköping. 
Lunch 13.00-15.00
15.00-19.00 Rollspelspass III
15.00-16.30 Workshop III
16.30-17.00 Köpa fika i kio-
sken / Paus
17.00-18.30 Workshop IV
18.00-20.00 Middag
20.00-21.00 Andakt
21.00-01.00 Rollspelspass IV
21.00-22.00 Kvällsfika

Söndag
Slut på filmvisning och 24/7 
bön, Städning av kyrksalen
8.00-9.00 Frukost
9.00-9.30 Egen städning
9.30-10.00 Allmän städning
10.00-10.30 Övning inför 
gudstjänst
11.00 Gudstjänst
12.00 Kyrkkaffe med 
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 20.30-00.30 / Lördag 
15.00-19.00
Plats: Meddelas vid uppropet
Anmälan: Föranmälan krävs
Deltagare i varje lag: 3-5

Spel: Hjältar & Legender - Historiska 
äventyr under den bibliska tiden
Äventyr: Ge åt de fattiga
Arrangör: Qairos Games
Tid: Lördag 10-14 / 15-19 / 21-01
Plats: Meddelas av spelledaren
Anmälan: Föranmälan krävs
Deltagare i varje lag: 3-6

Ge åt de fattiga
Människorna i Jeriko lever under ock-
upation av romarna. Romarna tar in 
skatt vid stadens alla portar. Det finns 
tullindrivare som står på romarnas 
avlöningslistor och som gärna stoppar 
lite extra pengar i egen ficka, tullindri-
vare som blir allt rikare på de fattigas 
bekostnad. En gammal kvinna tvingas 
släppa ifrån sig sin allra sista get för att 
kunna betala den skatt hon är skyldig.
 Ett gäng äventyrare bestående av 
ett teatersällskap från Rom har under 
en tid levt bland människor i en fattig 
by utanför Jeriko. Trots sin fattigdom 
har människorna varit vänliga och 
delat med sig av det lilla de har. När 
äventyrarna från Rom ser hur folket 
förtrycks beslutar de sig för att göra 
något åt saken. Någon måste ta från 
de rika och ge åt de fattiga!



Ett rollspel som de var förr!
Grundregler och äventyr fi nns 
hos välsorterade spelbutiker nu!
Läs mer och ladda ner gratis-
material på:
www.sagagames.com
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Rollspel

den nitisKe revisorn
Spel: Pompedia - Klassisk fantasy
Äventyr: Den nitiske revisorn
Arrangör: Qairos Games
Tid: Lördag 21.00-01.00
Plats: Meddelas av spelledaren
Anmälan: Föranmälan krävs
Deltagare i varje lag: 3-6

Den nitiske revisorn
Skatteslarv eller fusk i bokföringen? 
I den nitiske revisorn visar sig en till 
synes bagatellartad händelse vara upp-
takten till en gigantisk konspiration 
med dödlig utgång.
 På kung Pallamons befallning ger 
sig en grupp äventyrare av från borgen 
i Ang Zagaal. Uttråkade manar de på 
sina hästar längs landsvägarna söderut 
för att utföra ett rutinuppdrag. Föga 
anar de att de snart ska komma att be-
höva allt sitt kunnande för att överleva 
och klara av uppdraget.

trollsKugga
Spel: Pompedia - Klassisk fantasy
Äventyr: Trollskugga
Arrangör: Gamers´ Guild i samarbete 
med Qairos Games
Tid: Lördag 15-19 och 21-01
Plats: Meddelas av spelledaren

Anmälan: Föranmälan krävs
Deltagare i varje lag: 3-6

Trollskugga
Grupper av troll strövar in från bergen 
i öst och gör tillvaron svår och farlig 
för medborgarna i rikets utkanter. Det 
ryktas dessutom att trollen står under 
mänskligt befäl och om det stämmer 
skulle den ökade trollaktiviteten inte 
vara lika slumpartad som den först 
verkade.
 Hotet växer dagligen och rollperso-
nerna skickas ut för att lösa den akuta 
situationen och för ta reda på  mer om 
vad som ligger bakom trollinvasionen.

Spel: Star Wars (d20)
Äventyr: Imperiets plan
Arrangör: Nicklas Thor
Tid: Fredag 20.30-00.30, Lördag 
10.00-14.00
Plats: Meddelas av spelledaren
Anmälan: Föranmälan krävs
Deltagare i varje lag: 3-5

Imperiets plan
Imperiet har utarbetat en ny plan för 
att stoppa rebellerna en gång för alla.
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Rollspel
Rebellspioner har dock uppsnappat 
meddelanden som antyder att stora 
saker är på gång. Något måste göras för 
att stoppa Imperiet, men först behöver 
rebellerna veta mer om planen. Är du 
redo att bekämpa Imperiet? Har du 
vad som krävs för att göra en skillnad?

Spel: Vägen - Klassisk fantasy
Arrangör: Thomas Racksäter
Tid: Fredag 20.30-00.30
Plats: Meddelas av spelledaren
Anmälan: Föranmälan krävs
Deltagare i varje lag: 3-6

Vägen
Vägen är ett rollspel i klassisk fanta-
symiljö från Västerås stift. Här får du 
och din rollperson uppleva spännande 
äventyr och ta ställning till moraliska 
och etiska dilemman.

Rollspelstider
Fredag 
20.30-00.30 - Fantasy!
20.30-00.30 - Star Wars
20.30-00.30 - Vägen (ev. två 
grupper)

Lördag 
10.00-14.00 - Hjältar & Leg-
ender
10.00-14.00 - Star Wars
15.00-19.00 - Fantasy!
15.00-19.00 - Hjältar & Leg-
ender
15.00-19.00 - Trollskugga
21.00-01.00 - Trollskugga 
21.00-01.00 - Den nitiske 
revisorn
21.00-01.00 - Hjältar & Leg-
ender

Observera att rollspelstiderna 
kan komma att förändras vid 
behov.
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ÄlvCon 2012 ArrAngerAs Av

Distriktet SMK SMU Mälardalen
Distriktet SMK SMU Mälardalen är ett av sju distrikt som finns inom Svenska 
Missionskyrkan. Svenska missionskyrkan har nu gått samman med två andra 
kyrkosamfund och går under arbetsnamnet Gemensam framtid. I Mälardis-
triktet ingår ca 90 församlingar. Mälardistriktet arrangerar tillsammans med 
församlingarna en distriktsungdomshelg varje höst. I år är det Älvsjökyrkan 
och SMU i Älvsjö som ansvarar för distriktsungdomshelgen.

SMU i Älvsjö
SMU i Älvsjö är med och arrangerar ÄlvCon. SMU i Älvsjö är Älvsjökyrkans 
barn och ungdomsarbete. Älvsjökyrkan vill vara öppen för dig! För barn och 
ungdomar finns en mängd olika aktiviteter, t.ex. scout, gospelkör och tonårs-
verksamhet.
 

Ungdomens Hus / 5:e elementet
5:e elementet är ett ungdoms och kulturhus i Älvsjö för dig mellan 15 och 20 
år. Ungdomens Hus utgår från tre grunder: idrott, kultur och ett stort socialt 
engagemang. Här erbjuds allt ifrån idrott, musik, film, foto, drama och dans 
till skapande och design. Det är Älvsjö stadsdelsförvaltning som driver Ung-
domens Hus.

StvaSpel gaming community
StvaSpel gaming community består av ett gäng vänner som har skapat sin egen 
fristad i gaming världen. De finns till för att sprida en trevlig stämning både 
offline och online. Verksamheten omfattar bl.a. rollspel, brädspel och dator-
spel (WoW, D3 och HoN). StvaSpel gaming community är med och arrangerar  
Star Wars på ÄlvCon 2012.

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 Den nitiske revisorn till årets 
ÄlvCon. <www.qairosgames.com>
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Gamers´ Guild
Gamers’ Guild är en rollspelsförening från Stockholm som funnits ända se-
dan 1987. Under 80- och 90-talen arrangerade Gamers’ Guild rollspelsturn-
eringar 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 
hedersmedlem 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 Pompediaäventyret Trollskugga 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.

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 folkbildn-
ing 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!



Mälardalens distrikt

 SMU i Älvsjö

  Qairos games

 

Studieförbundet Bilda

                        Ungdomens Hus i Älvsjö

 

 

  

StvaSpel gaming community

 

Gamers´ Guild

 

 

Arrangeras av:




