
24. juli - 1. august 2020

Booking åbner  

Fredag den 21. februar 2020  

kl. 19.30-23.59 og igen den 

28. februar 2020 kl. 19.30

Naturskønt område på Djursland - tæt ved Fjellerup



Fredag den 24. juli
15.00 Pladsen åbner for campister
19.00 Opstartsmøde for mini- og børnehjørne
20.00 Opstartsandagt på stranden  
Lørdag den 25. juli
9.00 Det store telt ankommer og skal rejses  
 TAK til alle der vil hjælpe med det
10.00 Mini- og børnehjørne åbner
19.00 Opstartsmøde v/Jim Pfrogner  
 Derefter gadesamvær i din gade
Søndag den 26. juli
10.00 Bibeltime v/Daniel Burgdorf
 “En ufortjent invitation” - om at være  
 frelst af nåde (Ef 2,1-10)
11.15 Workshop om bibeltimen
19.00 Forbøns-, lovsangs- og nadvergudstjeneste  
 v/Daniel Præstholm  
22.00 Voksenbio
Mandag den 27. juli
10.00 Bibeltime v/Daniel Burgdorf
 “Mens vi venter” - om et hverdagsliv i  
 evighedens lys (1 Pet 1,3-9)
11.15 Workshop om bibeltimen
19.00 Aftenmøde v/Daniel Burgdorf  
 Efterfølgende vidnemøde
22.00 Senaftenseminar v/Steen Palmqvist 
 “Følelsesliv og kristenliv” Kan jeg stole på  
 mine følelser, eller hvordan hænger tro  
 og følelser sammen?
Tirsdag den 28. juli
10.00 Bibeltime v/Daniel Burgdorf
 “Se, jeg gør alting nyt” - om Jesu genkomst  
 og den nye jord (Åb 21,1-8)
11.15 Workshop om bibeltimen
19.00 Seminar 1: Lise og Frederik Berggren Schmidt  
 ”Hvorfor er venskab vigtigt i ægteskabet?”
 Seminar 2: Golriz Ghozati, Åbne Døre  
 ”De forfulgte Kristne”

20.30 Seminar 3: Lise og Frederik Berggren Schmidt 
 ”Konkret inspiration til at udvikle  
 venskabet i ægteskabet”.
 Seminar 4: Mikael Arendt Laursen, KLF 
  ”Digital demens”
22.00 Franske hotdog og hygge på Areopagos
Onsdag den 29. juli
10.00 Bibeltime v/Morten Brosbøl Vibert 
 “Invitationens røde tråd ”... bestemt for jer,  
 siden verden blev grundlagt”” (Matt 25,31-46)
11.15 Workshop om bibeltimen
15.30 Koncert for børn og barnlige sjæle 
 v/PASTA PARTY
19.00 Aftenmøde for alle i det store telt  
 v/David Christensen 
Torsdag den 30. juli
10.00 Bibeltime v/Morten Brosbøl Vibert
 “Du er inviteret” (Luk 14,15-24)
11.15 Workshop om bibeltimen
19.00 Aftenmøde v/Morten Brosbøl Vibert
 Efterfølgende forbøns-, lovsangs- og vidnemøde
22.00 Senaftenseminar v/Steen Palmqvist 
 “Ondskab” Hvad er ondskab - og hvordan kan  
 vi finde på at være onde mod hinanden?
Fredag den 31. juli
10.00 Bibeltime v/Morten Brosbøl Vibert
 “Hvidvask for uretfærdige” (Åb 7) 
11.15 Workshop om bibeltimen
15.00 Fælles ”tag selv med” kaffebord  
 i det store telt
15.45 Festlig forestilling for alle v/Kirketeateret
17.30 Fællesspisning for alle i det store telt 
 ALLE er velkomne, tilmelding nødvendig
19.00 Aftenmøde v/”Olsen” i det store telt
20.45 Lovsangsfest i det store telt
Lørdag den 1. august
9.30 Fælles morgenmad og kort andagt  
 i det store telt. TAK til alle, der efterfølgende  
 vil hjælpe med at tage det store telt ned

Program:

Udsigt til fest   
Invitationen er for længst modtaget. Ham, der inviterer, har gjort sig umage med den. Du har hængt den på 
køleskabet, så du ofte kan kaste et blik på den og glæde dig mere og mere til den store festdag. Forberedelserne 
er i gang, og du glæder dig til at se, hvem der ellers kommer med. På Skovgårde Bibelcamping 2020 inviterer 
vi til jubilæumsfest. For 50 år siden lagde Skovgårde første gang grund til bibelcamping. Men vi vil mere end 
mindes historien. Gennem bibeltimer, lovsang, vidnesbyrd m.m. vil vi glæde os til den evige fest på Den Nye 
Jord, som Gud har givet løfter om i Bibelen. Vi ønsker, at Skovgårde Bibelcamping 2020 vil give næring til vores 
forventning om Jesu genkomst. Det har Han lovet alle, der tager imod Ham og Hans indbydelse, inden Han 
tog tilbage til Himlen for at gøre “festlokalerne” klar. I et skønt potpourri med fejringen af 50 års jubilæet for 
Skovgårde Bibelcamping er der “udsigt til fest”.

Tema:



Minihjørnet 
For de 2-6 årige
Hver dag kl. 10.00 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 25. juli 2020  
kl. 13.00 og lukker fredag den 31. juli 2020 kl. 14.00. 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 adresse til daniel@imu.dk.  
Mærk mailen “Tilmelding til JS2020”. Betaling foregår stadigvæk på lejren.

TeenCorner
For alle, der har gået i 7. kl. og 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 24. juli 2020 og lukker fredag den 31. juli 2020  
kl. 14.30. Pris: 30 kr. pr. person pr. påbegyndt døgn inkl. el.
Se mere på hjemmesiden og stil spørgsmål på: 
teencorner@skovgaardebibelcamping.dk

U-punkt Er for dig der er 18+
Vi følger programmet i det store telt. Derudover spiller 
og hygger vi på vores egen gade. 
Vi spiser gerne sammen, og er du 
ung, men ikke bor på U-punkt, er du 
mere end velkommen til at kigge 
forbi til et spil, en snak, eller hvad 
der ellers sker af sjov og spas.



Handicappladser
Kontakt info@skovgaardebibelcamping.dk 
inden bookingsdatoen, hvis du har særlige 
pladsønsker.

Teltpladser
Booking af plads til telt kan kun ske på 
særligt teltområde 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 af-
standskrav 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.

NYT
Fredag den 31. juli til lørdag den 1. august  
kl. 12.00 er det gratis at bo på pladsen.

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

Skovgårde Bibelcamping er en del  
af Indre Missions arbejde.

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. Der er minimal fryseplads, og vi henviser  
 til, at der max fryses, hvad der svarer til en pose pr. vogn.  
 Der er gode muligheder for indkøb i nærheden.
• Toiletbygning med gode faciliteter og fine badeforhold 
 - f.eks. et familierum/handicaprum.
• Pladsen benyttes kun til bibelcamping og ligger få  
 hundrede meter fra en dejlig, børnevenlig strand.

BOOKING
Fredag den 21. februar 2020 kl. 19.30-23.59  
og igen den 28. februar 2020 kl. 19.30

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 bortfalder 
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 på mail:
info@skovgaardebibelcamping.dk.

Retningslinjer for booking
Da der er rift om pladserne, har vi følgende retningslinjer 
for booking af pladserne, som gerne skal 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 første weekend. Er man ikke mødt op på 
ankomstdatoen inden kl. 18.00, (første fredag kl. 20.00) 
uden grund, kan pladsen gives til en anden, hvis der er 
venteliste. 
På afrejsedatoen skal pladsen være ryddet senest kl. 12.00.  
Oplysning om pladsforhold m.m. kan gives på 
tlf. 53 57 23 97 fra fredag den 24. juli 2020 kl. 15.00.

Praktisk info


