
Naturskønt  
område  

- tæt ved  
Fjellerup

ONLINE BOOKING 
fra den 3. april 

2018

27. juli - 4. august 
2018

Skovgårde 
Bibelcamping er 

fællesskab om Guds 
ord gennem bibeltimer, 

aftenmøder, vidnes-
byrd, lovsang, 
samtaler m.m.



FREDAG den 27.07.18
Kl. 12:00 Pladsen åbner for campister
Kl. 15:00 Det store telt rejses
Kl. 19:00 Fælles opstart for Mini- og Børnehjørnet
Kl. 20:30 Liturgisk andagt for voksne på stranden

LØRDAG den 28.07.18
Kl. 10:00  Bibeltime v/Per Munch:   

“Et legeme i vækst”, Ef. 4, 1-16
Kl. 10:00 Minihjørnet / Børnehjørnet
Kl. 11:15 Workshop efter bibeltimen v/Per Munch
Kl. 13:00 JuniorStreet åbner
Kl. 19:00  FÆLLES opstart for ALLE  

v/Jim Pfrogner
Kl. 20:30 Gadesamvær  

SØNDAG den 29.07.18
Kl. 10:00  Bibeltime v/Per Munch:  

“Fra mælk til fast føde”, 1. Kor. 3, 1-23  
Kl. 10:00 Minihjørnet / Børnehjørnet
Kl. 11:15 Workshop efter bibeltimen v/Per Munch
Kl. 19:00  Forbøns- og lovsangsgudstjeneste  

v/Per Munch
Kl. 22:00 Natkassebio for voksne

MANDAG den 30.07.18
Kl. 10:00  Bibeltime v/Per Munch:  

“Fra herlighed til herlighed”, 2. Kor. 3, 7-18
Kl. 10:00 Minihjørnet / Børnehjørnet
Kl. 11:15 Workshop efter bibeltimen v/Per Munch
Kl. 19:00 Aftenmøde v/Egild Kildegaard Jensen 
 Eftermøde med plads til vidnesbyrd
Kl. 22:00  Senaftenseminar v/Steen Palmqvist:  

“Bland dig uden om”

TIRSDAG den 31.07.18
Kl. 19:00 Seminar v/Dan Månsson: “Det var en skam - 1”
  Seminar 2: Hold øje med hjemmesiden

TEENCORNER
(For alle, der HAR gået i 7. kl. til 
og med 17 år)

På TeenCorner har du selv 
campingvogn eller telt med og 
sørger selv for mad. Lederne 
laver et top-nice program med 
forskellige aktiviteter, så du og 
dine gamle og nye venner får 
fyldt på.
TeenCorner åbner fredag den 
27.07.18 kl. 15:00 og lukker fredag 
den 03.08.18 kl. 14:30.
Pris: 30 kr. pr. person pr.  
påbegyndt døgn inkl. el.
Se mere på hjemmesiden og 
stil spørgsmål på teencorner@
skovgaardebibelcamping.dk.

UNGDOMSPUNKT
(Er for dig, der er 18 plus…) 

Vi følger programmet i det store 
telt og derudover er der bl.a. 
aftenandagt på vores gade. En 
masse hygge og sjov er selvfølge-
lig også en del af konceptet.  

RETRO
Lovsangsband på 
Skovgårde Bibelcamping 2018 

ReTro er et nyt samlingspunkt 
for unge kristne i Silkeborg. 
Hovedformålet for de unge er 
fællesskab, lovsang og bøn.
Repræsentanter fra LMU, IMU, 
Oasekirkens ungdomsgruppe 
og KFUM/KFUK arrangerer og 
inviterer til ReTro-aftener 4-5 
gange årligt. 
Glæd dig til at høre ReTros  
lovsangsband på Skovgårde 
Bibelcamping 2018!

MINIHJØRNET
(For de 2-6-årige)
 
Hver dag kl. 10 hygger vi os med 
bibelhistorie, sang, kreative 
aktiviteter og leg. Så tag mor, far 
eller en anden voksen i hånden 
og mød op i Arken.

BØRNEHJØRNET
(Fra 6 år til dem, der HAR gået i 3. kl.)

Vi hører bibelhistorie, synger, leger 
og er kreative under bibeltimerne. 
Vi har det både sjovt og spændende 
i børneteltet.

JUNIORSTREET
(For alle, der HAR gået i 4. kl. til og 
med dem, som HAR gået i 7. kl.) 

På JuniorStreet har du selv telt 
med, men vi sørger for maden. 
Vi har et stort telt, hvor vi både 
spiser, hygger og har aktiviteter. 
Du kan også sove og spise hos 
dine forældre og deltage i hele 
programmet. 
JuniorStreet åbner lørdag den 
28.07.18 kl. 13:00 og lukker fredag 
den 03.08.18 kl. 14:30. 
Pris: 50 kr. pr. påbegyndt døgn. 
Se mere på hjemmesiden og stil 
spørgsmål på daniel@imu.dk.
Du kan tilmelde dig før tid ved at 
sende en mail med navn og adres-
se til daniel@imu.dk. Mærk mailen 
»Tilmelding til JS2018«. Betaling 
foregår stadigvæk på lejren. 
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program for det store telt

Kl. 20:30  Seminar v/Dan Månsson “Det var en skam - 2”
  Seminar 2: Hold øje med hjemmesiden
Kl. 22:00  Salg af franske hotdogs på Areopagos

ONSDAG den 01.08.18
Kl. 10:00  Bibeltime v/Sprint: “Guds vin, Guds Ånd, Guds 

vækst”  
Kl. 10:00 Minihjørnet / Børnehjørnet
Kl. 11:15 Workshop efter bibeltimen v/Sprint
Kl. 19:00  Aftenmøde i det store telt v/Peter Bruun, 

Minihjørnet synger
Kl. 22:00  Senaftenseminar v/Steen Palmqvist:  

“Forelsket i den forkerte”

TORSDAG den 02.08.18
Kl. 10:00  Bibeltime v/Sprint: “Guds værktøj,  

Guds virksomhed, Guds vækst”  
Kl. 10:00 Minihjørnet / Børnehjørnet
Kl. 11:15 Workshop efter bibeltimen v/Sprint
Kl. 19:00  Aftenmøde v/Sprint: “Paulus som far og mor” 

Børnehjørnet synger

FREDAG den 03.08.18
Kl. 10:00  Bibeltime v/Sprint: “Guds våben,  

Guds vinderhold, Guds vækst”
Kl. 10:00 Minihjørnet / Børnehjørnet
Kl. 11:15 Workshop efter bibeltimen v/Sprint
Kl. 15:00  Vi fester sammen med børnene, juniorer og 

teens i det store telt 
Hold øje med hjemmesiden

Kl. 17:30 Fællesspisning - tilmelding på pladsen
Kl. 19:30 Lovsangsfest med lovsangsbandet ReTro

LØRDAG den 04.08.18
Kl. 9:30  Fælles morgenmad og kort andagt  

i  det store telt
Kl. 10:30 Teltet pilles ned - tak for denne gang

TE
MA

I GUDS VÆKSTHUS
Guds-vækst er at slå rødder i Kristus. At vokse i troen er ikke at fokusere på stør-
relsen af træet, men at lade Gud hælde af vandkanden med sin livgivende nåde. 
Derved forvandles vi i Kristus, så vi formes til at ligne Ham mere og mere. I Bibelen 
kalder Han sig selv vintræet og fortæller, at Guds-væksten bliver til virkelighed på 
den gren, vi hver især er, når vi bliver hos vingårdsmanden og lader Ham udføre sit 
arbejde. På Skovgårde Bibelcamping 2018 ønsker vi at være et sted for Guds-vækst.
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Praktisk info

FACILITETER 
•  “Areopagos” - torvet indeholder informationen, en 

café og forskellige  aktiviteter i ugens løb. 
•  Et stort legeområde med hoppeborg, sandkasse og 

andre sjove ting. 
•  Arken (som bl.a. bruges til Minihjørnet) - foran Arken 

tændes grillen til fri afbenyttelse hver dag kl. 17:00. 
•  Køkkenfaciliteter, vaskemaskine samt mulighed for 

køle- og fryseplads. 
•  Toiletbygning med gode faciliteter og fine bade-

forhold - f.eks. et familierum/handicaprum. 
•  Pladsen benyttes kun til bibelcamping og ligger få 

hundrede meter fra en dejlig, børnevenlig strand. 

BOOKING    åbner den 03.04.2018 kl. 18:00
Hvis du vil være sikker på at få plads, er det vigtigt, at du 
booker en plads. Du booker en plads via hjemmesiden: 
www.skovgaardebibelcamping.dk 
Ved booking opkræves depositum på 500 kr., som skal 
være betalt inden 3 dage efter booking, ellers bortfal-
der retten til den bookede plads. 
Campingpladsen er planeret i etager, så de fleste kan bo 
jævnt og godt. Der er mulighed for at bo lidt billigere 
på et endnu ikke planeret område. 
Spørgsmål vedr. booking/reservering rettes til Lili Ruby 
på mail: rubymeier@gmail.com.  

RETNINGSLINJER FOR BOOKING 
Da der er rift om pladserne, har vi følgende retnings-
linjer for booking af pladserne, som gerne skulle være 
med til, at vi kan udnytte pladsen bedre hele ugen. Vi 
ønsker, at flest mulige kan deltage og undgå tomme 
pladser. Derfor skal man møde op allerede fredag, 
inden kl. 20:00, hvis man vil campere fra 1. weekend. 
Er man ikke mødt op på ankomstdato inden kl. 18:00, 
(1. fredag kl. 20:00) uden grund, kan pladsen gives til 
en anden, hvis der er venteliste. På afrejsedato skal 
pladsen være ryddet senest kl. 12:00. Oplysning om 
pladsforhold m.m. kan gives på tlf. 53 57 23 97 fra fredag 
ved ankomst kl. 15:00. 

HANDICAPPLADSER 
Kontakt Lili Ruby (Tlf. 53 57 23 97 / rubymeier@gmail.
com) inden bookingdatoen hvis du har særlige plads-
ønsker.

TELTPLADSER 
Booking af plads til telt kan kun ske på særligt 
telt-område på “gaden” ved siden af informationen. 
Det betyder, at øvrige pladser alene kan bookes til 
campingvogne. Baggrunden for denne adskillelse er af 
brandhensyn, idet der er forskellige afstandskrav for 
campingvogne og telte. 

PRISER 
Over 12 år: 40 kr. pr. døgn. 
Fra 3-12 år: 20 kr. pr. døgn. 
Plads inkl. el: 100 kr. pr. døgn. 
Teltplads: 60 kr. pr. døgn. 
Plads, ikke planeret (nr. 100-119) inkl. el: 50 kr. pr. døgn. 
Ungdomspunkt inkl. el: 50 kr. pr. døgn. For TeenCorner 
og JuniorStreet gælder særlige priser - se omtale.

LEJRCHEF 
Peter N. Andersen, tlf. 20 40 74 20 
lejrchef@skovgaardebibelcamping.dk 

ADRESSE
Indre Missions bibelcamping, 
Havbakkevej 2, Skovgårde, 
8961 Allingåbro

www. Facebook.com/skovgårde bibelcamping
www.skovgaardebibelcamping.dk


