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| Hyggelig fynsk Vølven-weekend med rollespil, stort slag 

og FEST i sand rollespilsånd 

  

Et anderledes live-arRangement 
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| 24. - 26. juli i Lærkeskoven v. Ringe



Velkommen 
I lille skov isoleret fra resten af områdets indbyg- 

gere har forskellige stammer gennem århundrede 

opbygget et lille samfund med mange indre stridighed- 

er. De har hidtil undgået at hidse hinanden op til direkte 

krig, selvom det har været tæt på mange gange. De 

mennesker og væsner, der bebor skoven, har generelt 

kun stået sammen om én ting; afholdelsen af det årlige 

Shamhainritual! I hele denne verden fejres Shamhain 

for at beskytte sig mod de dødes ånder. På denne aften, 

hvor porten til dødsriget står åben, søger alle væsner 

med en vis forstand sammen for at beskytte sig mod 

Shamhainsygen. Sådan kaldes den sindssyge, man 

pådrager sig, hvis de dødes misundelige ånder får 

adgang til ens ubeskyttede sind… 

Traditionerne for festlighederne varierer fra 

egn til egn. og nye indslag dukker som regel op med 

korte mellemrum. Det eneste, der forbliver uændret, er 

den beskyttende cirkel og takken til den eller dem, der 

holder de dødes ånder ude fra denne cirkel. 

til Shamhain 
I skoven forestår de to religiøse gruppe, druiderne og 

shamanerne, Shamhain-højtidelighederne. Selvom de to 

grupper normalt ikke arbejder sammen, har man efter- 

hånden indset nødvendigheden af det på denne aften. 

Af samme grund har man også indført fredhellighed fra 

et aftalt tidspunkt om eftermiddagen, når solen står 

lavt, til næsten morgen, når solen står op. 

Porten til de dødes rige står kun åbent nogle få 

timer efter midnat. Først når natten har nået sit 

højdepunkt, er det igen sikkert at færdes uden at være 

skærmet mod ånderne. Denne trussel har altid haft en 

afdæmpende effekt på selv de mest krigeriske gemytter, 

men siden sidste Shamhain er det som om rådden- 

skaben har bredt sig. Et ord er ikke længere et ord, og 

man færdes sjældent alene i skoven af hensyn til sin 

egen sikkerhed. 

Op til denne Shamhain har det været nød- 

vendigt for druiderne at optræde mere håndfast end 

ellers for at indskærpe folk vigtigheden af våbenhvilen. 
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Druiderne 
=Vi er skovens ledende religiøse gruppe, derfor er det 

vores ansvar at opretholde fred og orden. Vi tilbeder 

Modergudinden og Den Horede. Vi kender både det 

dyriske og mildheden i os selv og andre, vi er 

Moderens redskaber og lyder Hendes bud, selvom de 

bringer smerte og lidelse over os selv.” Den statelige 

mand ser indtrængende på dig. Hans blik rummer vis- 

dom. men også den accept, der følger med, når man 

kender livet på godt og ondt. Du har på fornemmelsen, 

at han kender svarene på de spørgsmål. du ikke engang 

har turdet stille. 

Jægerne 
"Hvem jægerne er? Vi er selvfølgelig krigerne! Sig 

mig, er du ny her i skoven? Kom dog med ned i jæger- 

lejren - så kan du opleve hvad jægerne er! Det er nem- 

mere end at forklare det. Så kan du også møde vores 

leder. Hun er sej! Vi har et stærkt sammenhold i vores 

stamme. Man er nødt til at stole på hinanden. når man 

dræber sammen. Ingen knive i ryggen her. Men skarpe 

tunger og grov humor… Vi skulle jo helst ikke bliver 

alt for selvhøjtidelige.” Han ler og udstråler rovdyrets 

ro. mens han sender dig et spørgende blik, du ikke helt 

kan tyde. Hans lette udrustning er godt slidt til - men 

velholdt! 

Elverne 

=Vi er de evigt unge, smukke børn af denne skov. Vi er 

skovens sande beskyttere. Vi er elskere af skønhed og 

harmoni. men krænker du os, vil du fortryde. Så kom 

ikke nær, hvis du har ondt i sinde, for vi vil aldrig til- 

give dig. Vores monarki leder os med stor visdom 

opnået gennem århundreder. Vi er med god grund 

stolte af vores slægt og blod.” Elveren foran dig læner 

sig op af sin bue. Han er ynglingesmuk. Du føler dig 

tiltrukket af ham, og samtidigt fornemmer du i hans 

mandelformede øjne, at han kan være dødbringende. 

Shamanerne 
«Vi tjener den mægtige gud Astaroth den mange- 

farvede, må han herske over hele universet. Den, der 

tjener ham, trofast kan forvente stor magt, men han 

kræver lydighed, ambitiøsitet, offervilje, mod og ikke 

mindst snilde. Vi er lærde, stærke mennesker, der for- 

agter svaghed, så træd ikke ind i vores rækker, med 

mindre du også har styrken til at træde ind i vore hier- 

arki. Hverken Astaroth eller hans tjenere anerkender 

klynkende svæklinge, der giver op, når det bliver 

hårdt.” Manden med det sminkede ansigt ser udfor- 

drende på dig. Hans mørke skikkelse virker både 

fascinerende og skræmmende. 

Dragesønnerne 

«vi er efterkommerne efter det stolte Drageæt. Et folk 

af ære! Vi går ind for ridderlighed og høviskhed. Det er 

en stor mand. der kan omgås en fjende med respekt, og 

det forstår alle Dragesønner, og vi værdsætter det højt. 

Slægten og æren er vores vigtigste begreber. En mand 

bør altid beskytte sin slægt før alt andet, selv sin ære, 

også selvom det måtte tvinge ham ind på lidelsens 

stier.” Den stolte mand giver dig mindelser om for- 

længst svunden storhed. Hans blik er fast og ædelt. Du 

ved, at han mener hvert et ord, han har sagt. 

Orkerne og goblinerne 

40? Vi er seje, og vi synger godt. Ja, vi gør! Og vier 

snedige! Ja, ja, ja - vi er! Vi ser godt ud! Hæ, hæ - Vi 

kan godt lide at slås hæ hæ. Og jagte spidsører! 

Nemlig, spidsører er sjove, men de er grimme og 

stinker af blomster og blade. De er ikke seje som os!!!” 

Den mindste af de klodsede skabninger piller næse. 

Den anden bøvser… 

Visse af grupperne har optaget andre racer end de 

angivne. Ring hvis du har et specielt ønske. 

Sabbatvampyrer er dog helt og aldeles udelukket!



  

Lidt praktiske oplysninger 

Sted: Lærkeskoven ved Ringe på Fyn. Kort over 

området sendes sammen med dit øvrige materiale. 

Tid: 24. - 26. juli. 
Pris: Hele weekenden fås for 85,- kr. Desuden tilbydes 

helstegt gris mm. lørdag aften til 40,- kr. 

Overnatning: I bivuakker, som vi bygger i løbet af 

fredagen. Du er også velkommen til at medbringe dit 

eget telt, men vi ser gerne, at du så kamuflere det på 

stemningsfuld vis. 

Mad: Solid morgenmad lørdag og søndag er inkluderet 

i prisen. Lørdag aften kan man - som allerede nævnt - 

for beskedne 40,- kr. melde sig på et festmåltid 

bestående af helstegt gris med solidt tilbehør. Mad til 

resten af weekenden skal du selv tage med! Ved 

ankomsten til Ringe fredag er der dog gode muligheder 

for indkøb. Generelt kan man forsyne sig med øl og 

sodavand til fornuftige priser hele weekenden. 

Du medbringer: Godt humør, sovepose, flot kostume, 

ufarlige rollespilsvåben, mad samt dine bedste venner 

Bemærk: Der vil være præcise regler for udformnin- 

gen af våben med hensyn til størrelse og sikkerhed. 

Dette vil sammen med kampregler, gruppeoplæg, prak- 

tiske oplysninger og andet godt ankomme i god tid 

inden arrangementet. Ellers kan du altid ringe efter 

flere oplysninger. 

       
      
    
    

     

     

    

  

      
       

Navn: 
Gade: 

Postnr. & By: 

Telefon: 

Fødselsdag: 

Forening: 

   
SpilleRnavn: 
Karakterideer: 

Gruppe 1. prioritet: 

Gruppe 2. prioritet: 

    

Sæt kryds: 

         

Tilmelding til Snamhain - Slaget 

Jah, det lyder vældigt hyggeligt, og jeg vil gerne være med… 

Alle oplysninger bedes udfyldt grundigt, læseligt og i overenstemmelse med sandheden! 

Q Jeg har indbetalt 85,- (og ønsker derfor ikke mad lørdag aften) 

Q Jeg har indbetalt 85,- + 40,-= 125,- (0 

Q Jeg er en spasser og ønsker kursus i indbetaling på girokort! 

Q Jeg vil forresten gerne være medlem af Vølven. (75,- pr. halvår) 

Vejledning i tilmelding 

Sæt kryds ved d. 24. - 26. juli i din kalender! Læs 

denne folder grundigt igennem. Vælg en gruppe som |. 

prioritet. Vælg en gruppe som 2. prioritet. Er der ikke 

valgt 2. prioritet, tager vi os retten til frit at vælge grup- 

pering, hvis din I. prioritet ikke kan opfyldes. Når du 

har bestemt dig, trasker du af sted til dit lokale posthus 

og indbetaler 85,- kr. (uden festmåltidet) eller 125,- kr. 

(med festmåltidet) til: 

Vølven c/o Jens Hollensen, Strandvænget 11, 

5700 Svendborg. Gironummer 1-655-6017 

Husk at skrive dit navn tydeligt på indbetalingen, så vi 

kan se, at det er dig der har indbetalt. Behold og GEM 

den afrevne del af girokortet! Du skal vise den som 

bevis på din indbetaling til arrangementet. Nuer du 

næsten færdig: Send tilmeldingen til: Jens Hollensen 

(ovenstående adresse). Når du hører fra os ved du, at du 

har gjort noget rigtigt. Hvis denne vejledning ikke er 

nok ydes telefonisk bistand på tlf. 21 64 03 57 (Malle 

tager imod). 

Credits: Tegning: Paw Baltzersen, Layout: Jakob Bavnshøj 

Fristen: 3. juli for både indbetaling og selve tilmeldin- 

gen. Man kan ikke betale ved indgangen. 

g ønsker mad lørdag aften) 

      



Weekendens program 
Fredag 
- I ankommer med højt humør til den smukke Lærkeskov i løbet af eftermiddagen eller først på aftenen. I melder jeres 

ankomst, og vi byder velkommen. 

- Vi tjekker jeres våben og prøver dem på jeres kroppe (så lav dem sikre og gode). 

- Vi bygger bålpladser og bivuakker og håber, at I vil hjælpe med at gøre det hele så hyggeligt og stemningsfuldt som 

muligt. 

- Vi får stablet en våbenworkshop på benene, så folk uden våben (og folk med farlige våben) kan bygge under kyndig 

vejledning. 

- Sidst på aftenen starter vi rollespillet med en Shamhainceremoni. 

Lørdag 
- Vi spiser morgenmad og gør os klar til at spille rollespil omkring middag. 

- Rollespilsakten bruger vi hele eftermiddagen på, og det brager sikkert sammen i et stort slag først på aftenen. 

- Resten af aftenen og natten holder vi en stor hyggelig fest for de døde. 

- Vi servere grillet gris til folket (dem der har bestilt) og underholder med turneringer (for alle mænd med en kriger i 

maven), kåring af Miss Afdød, Ork-rim-dyst, skamløse tiggertøser, der frister, tigger og byder sig til samt 

generel hygge, fest og mjød - der kan købes til rimelige priser. 

Søndag 
- Der er morgen mad til dem, der har lyst efter nattens udskejelser. 

- Bivuakkerne tages ned og bålpladserne graves om. 

- Vi render rundt og rydder op (og det vil glæde os meget, hvis mange af jer gad hjælpe). 

- På et eller andet tidspunkt drager I af sted, og vi andre står og vinker… 

Arrangører: Malle, Jænz, Gorm. Elvin og Mette 

Vølven 

c/o Jens Hollensen 

Strandvænget 11 

5700 Svendborg  
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