
Rollspelskonvent 
på höstlovet

Bordsrollspel, Brädspel, Figurspel, 
Kortspel, Kiosk, Andakt

26-27 oktober
Immanuelskyrkan, Kungstensgatan 17

Vi som arrangerar X-Con 2020 är

Immanuelskyrkan, Gamers´ Guild, Qairos Games, Equme-
nia Älvsjö, Åbybergskyrkan, Equmenia Stockholm & Studie-

förbundet Bilda! 



Anmälan till X-Con höstlovskonvent

c  Jag kommer på X-Con 26-27 oktober i Immanuelskyrkan och är med båda dagarna.
c  Jag kommer på X-Con och är med måndag 26 oktober i Immanuelskyrkan.
c  Jag kommer på X-Con och är med tisdag 27 oktober i Immanuelskyrkan.
c  Jag vill äta på X-Con.

Namn:  ........................................................................................................................

Adress:  .......................................................................................................................

Telefon: ..........................................   Telefon  till anhörig:  .........................................

Mail:  ..........................................................................................................................

Allergier/specialkost:  .................................................................................................

Personnummer:  .........................................................................................................

Jag vill spela rollspel tillsammans med:  .....................................................................

Övrigt / bra att veta:  ..................................................................................................

Hur anmäler man sig? Gå in på www.equmenia.se/stockholm, scrolla neråt på hemsidan så 
hittar du X-Con där. Det är max 50 personer som gäller så anmäl dig så fort som möjligt om du 
vill vara med. Du kan också maila till Maria Rönnedal, mail: maria.ronnedal@gmail.com eller 
maria.ronnedal@immanuelskyrkan.se. Vi behöver din anmälan senast söndag 18 oktober för 
matens skull.

Kostnad: 250 kronor för två dagar eller 125 kronor för en dag.

Inbetalning sker via swish till 123 495 26 36 - Equmenia deltagaravgifter. I avgiften ingår lunch 
och middag för båda dagarna samt fika. Märk med X-Con - ditt namn.

Vad är X-Con
X-Con är ett spelkonvent där vi spelar rollspel, brädspel, kortspel m.m. Vi vill att det ska finnas 
utrymme för både dig som är van konventsbesökare och för dig som besöker ett spelkonvent för 
första gången. För er som vill spela med det vanliga spelgänget är det här chansen att göra det 
i en trevlig miljö med riktig konventskänsla. För dig som är ny finns det tillfälle att lära känna nya 
vänner och nya spel. Vi hoppas och tror att det ska finnas något som passar var och en. Alla är 
varmt välkomna.

Detta händer på X-Con
Vi kommer att vara i olika rum i Immanuelskyrkan. Det finns flera bordsrollspel att välja på. De 
flesta rollspelen håller på fyra timmar. Men det finns också andra spel som kan vara kortare. 
Du kan också sätta dig vid ett bord och spela brädspel eller kortspel. Vi äter lunch och mid-
dag tillsammans. Det finns en kiosk som man kan handla i. Några av de rollspel som kommer 
att spelas på X-Con är: Mutant: År Noll, Dungeons & Dragons 5th Edition (Belägringen av 
Neverwinter), Nordiska väsen. Mer information om rollspelen och hur man anmäler sig till dem 
kommer att skickas ut till de som har anmält sig till konventet.

Övrig information
Kostnad: 250 kronor för båda dagarna. För en dag kostar det 125 kronor. För 250 kronor får du 
både lunch och middag. Mat och kiosk: Kiosken kommer att vara öppen stora delar av konven-
tet. Här finns det möjlighet att köpa godis, läsk m.m. Lunch och middag äter vi i kaffestugan och 
på kyrktorget. Andakt och stillhet: Här finns tillfälle att tända ljus och lyssna till stillsam musik. 
Dörren till andaktsrummet är öppen om du får en stund över mellan rollspelspassen. Vid några 
tillfällen hålls andakt. Vem är arrangör? X-Con är ett samarbete mellan Immanuelskyrkan, 
Equmenia Stockholm, Equmenia Älvsjö, Åbybergskyrkan, Qairos Games, Gamers´ Guild och 
Studieförbundet Bilda.
Frågor om X-Con: Ring till Maria Rönnedal på tel. 0704 71 15 35 eller maila till maria.ronne-
dal@immanuelskyrkan.se

Dagsprogram
9.30 Samling
10.00-12.00 Spelpass I
12.00-13.00 Lunch
13.00-15.00 Spelpass I fortsättning
15.00-18.00 Figurspel, brädspel, kortspel, spel, stationer i andaktsrummet. I kiosken kan man 
köpa läsk och godis.
16.30-17.00 Andakt
17.00-18.00 Middag
18.00-20.00 Spelpass II
20.00-20.30 Paus
20.30-22.30 Spelpass II fortsättning


