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Spelkonvent i Älvsjö 21-22 oktober
Kom och var med på:
Brädspel!
Gaming!
Bordsrollspel!
Och mycket annat!

Bordsrollspel  Brädspel  Kortspel  Minecraft och Gaming  Drömprojektet  
Andakter  Eget spel  Kiosk  m.m. 
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Välkommen till
ÄlvCon - ett spelkonvent i

Älvsjökyrkan 21-22 oktober 2022
Plats: Älvsjökyrkan, Långbrodalsvägen 46

Kostnad: 50 kr fredag kväll / 100 kronor lördag
eller totalt 150 kronor för hela helgen

Sätt in deltagaravgiften på plusgirokonto 35 54 03 - 7 tillhörande
Equmenia Älvsjö och skriv ditt namn och ÄlvCon 2022. 

Anmälan: www.equmenia.se/stockholm

Deltagarna står för egen mat men vi bjuder på fika och frukost.
Mer information kommer när ni är anmälda till ÄlvCon. 

Program
Fredag 21 oktober

19.00 Gemensam samling / invigning av konventet.
19.30 Gaming, brädspel, eget rollspel och fika. De som vill spela

datorspel får ta med sig egen dator.
22.00 Andakt

22.30-24.00 Fortsatt tid med gaming och brädspel m.m.
Övernattning i Älvsjökyrkan för de som vill.

Lördag 22 oktober
9.00-9.45 Frukost

10.00-14.00 Rollspel pass nr 1 
14.00-16.00 Matrast och häng
16.00-20.00 Rollspel pass nr 2

20.00-20.30 Andakt / gemensam samling
med spännande diskussioner.

20.30-24.00 ca Prisutdelning och fritt spel för de som
stannar kvar.
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Du kan välja på ….
Rollspel
Rollspelet Dungeons & Dragons 5th Edition - Skogens mörka hemlighet
Alla vet att man aldrig går djupt in i skogen och att man alltid lämnar skogen innan solen 
går ner. Det finns många sagor om skogen och vad som finns därinne, vissa mer trovär-
diga, vissa helt påhittade, men alla handlar om hur skogen är farlig. Ledare: Nicklas Thor
Rollspelet Nordiska väsen - En grym hemlighet
Välkommen till ett 1800 talets Norden där myterna är verkliga. Där vindpinade vidder 
täcks av ändlösa skogar och ett fåtal städer står likt upplysningens ensliga fyrbåkar - en 
föraning om den stundande industrialiseringen. På landsbygden härskar fortfarande den 
gamla tron. Där vet folk vad som döljer sig i mörkret. De vet att dessa varelser måste 
blidkas. Fruktas. Nordiska väsen - skräckrollspel i 1800-talets Norden. Ledare: Jonas 
Eliasson
Mutant år 0
Mutant år noll tar er till Sverige efter den stora katastrofen. Människans stolta civilisation 
har slocknat. Våra städer är ödelandskap, vindarna sveper ostört längs gator förvand-
lade till gravfält. Men livet håller ut. Bland ruinerna lever folket. Ni är mänsklighetens 
arvtagare, men inte riktigt människor längre. Era kroppar och hjärnor kan utlösa fantas-
tiska krafter. Ni är mutanter. Ledare: Arwid Johansson

Gaming
En fiende kan bli din vän eller en vän kan bli din fiende.
I Minecraft möter vi kung David från Gamla Testamentet i bibeln. Resan går till ett 
vackert slott, en mörk grotta högt uppe i bergen, till en farlig stridsarena och ett rum 
med vänner. Vi följer med kung David på äventyr. Ta med din egen dator och spela 
minecraft tillsammans med oss. Ledare: Maria Rönnedal

Brädspel - Välj ett brädspel och spela med dina kompisar.

Andra spel - Vi spelar olika spel på mobiltelefoner, Nintendo Switch, Ipads och 
datorer. Ta med din egen mobiltelefon, Nintendo Switch, Ipad eller dator och kom och 
spela med oss.

OBS! Vi väljer rollspel/aktivitet på plats i Älvsjökyrkan. Ingen föranmälan.

Programmet till ÄlvCon 2022 är skrivet av Andreas och Maria Rönnedal. Omslagsillustrationen som är hämtad från fantasyrollspelet 
Pompedia är tecknad av Régis Moulun. Illustrationen visar den vita prästinnan Isanneh Akilahn i den gamla delen av biblioteket i 
Ogdyris. Ogdyris är en hamnstad som ligger vid Eknatis nordkust. Eknatis ligger på den nordöstra delen av kontinenten Geomalien. 
Kontaktuppgifter för ÄlvCon 2022: Maria Rönnedal tel: 0704 - 71 15 35, mail: maria.ronnedal@gmail.com, hemsida: www.aelvcon.se.
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