
Kære  campist/deltager  på  Skovgårde  Bibelcamping  2020  
  

UDSIGT  TIL  FEST  
  

Sig  nærmer  tiden,  hvor  vi  skal  være  sammen  om  at  holde  en  fest!  Vi  er  SÅ  spændte  på  at  feste  
med  jer  –  en  helt  fyldt  plads  –  fyldt  af  forventninger  til  en  god  uge  –  og  fyldt  af  forventning  om  
UDSIGT  TIL  FEST  
  
Vi  har  –  som  før  nævnt  –  lagt  os  i  selen  for  at  vi  kan  feste  sammen  –  og  være  sammen  under  de  
forhold,  der  nu  er  os  givet  i  år.  Vi  håber  på,  at  vi  har  været  hele  vejen  omkring  og  taget  højde  for  
de  regler  og  restriktioner,  vi  nu  er  underlagt  –  og  vi  ser  det  ikke  som  udfordringer  –  men  som  
opgaver,  der  skal  løses.    Er  der  ting,  vi  har  overset,  så  løser  vi  det  hen  af  vejen.  
  
Derfor  vil  der  også  være  –  som  i  ved  –  nogle  ting,  der  ikke  er  som  det  plejer  –  men  igen  –  vi  tror  på,  
at  det  bliver  godt  alligevel.  Hermed  følger  en  FAQ,  som  vi  beder  jer  læse  godt  igennem  inden  
ankomst.    
  
FAQ  vil  også  være  tilgængelig  på  pladsen.  Læs  den,  så  vi  er  enige  om,  hvad  der  forventes  af  
hinanden.  
  
Vær  obs  på  Facebook/Hjemmesiden  (www.skovgaardebibelcamping.dk),  hvor  FAQ  løbende  vil  
blive  opdateret  efterhånden,  som  der  vil  komme  flere  ting  på.    
  
  
  
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



FAQ  over  hyppigt  stillede  COVID-‐19  spørgsmål  på    
Skovgårde  Bibelcamping  

  
 

HVAD GØR JEG, HVIS JEG ER - ELLER BLIVER SYG? 
 
Hvis du selv eller nogen i din husstand har symptomer på sygdom inden afgang til campingen 
– bliv hjemme. 
 
Får du symptomer under campingen, kontakt vagtlægen og følg retningslinjerne, du får ansvist 
der. Kontakt venligst Peter Andersen eller Lili Ruby, hvis du af lægen bliver bedt om at blive 
testet for Corona! 
 

MÅ VI GERNE VÆRE HER? 
       
       Ja, det må vi gerne. 
 
       Skovgårde Bibelcamping opfylder reglerne for at være en campingplads, derfor må vi          
       holde camping efter de samme regler som andre campingpladser. 
 
SKAL DE OFFENTLIGE MYNDIGHEDER/SUNDHEDSMYNDIGHEDER GIVE 
TILLADELSE TIL AT VI ER HER? 
 
       Vi har en generel tilladelse til at holde bibelcamping på pladsen et antal uger hvert år.  
        
       Vi har orienteret politiet, brandmyndighederne og kommunen om, at vi holder   
       bibelcamping, som vi plejer - og at vi forventer at overholde de gældende regler. 
        
       Derudover har vi også været i kontakt med den nationale corona hotline for at sikre os, at vi har   
       forstået reglerne korrekt. 
  
HVOR TÆTTE MÅ VI VÆRE? 
 
      I alle sammenhænge skal vi være opmærksomme på, at sundhedsstyrelsen anbefaler,   
      at der bør holdes 1 meters afstand mellem deltagere, som ikke til dagligt er i tæt   
      kontakt, og 2 meters afstand, hvis man synger. 
 
HVOR MANGE MÅ VI VÆRE? 
 
      Efter forsamlingsforbuddet d.d. må vi samles 100 personer. 
      Hvor det almindelig forsamlingsforbud ikke gælder, må man dog aldrig samles mere      
      end 500 personer. 
 
     Kirkeministeriet har oplyst, at forsamlingsforbuddet IKKE gælder, når vi samles til     
     arrangementer, hvor vi i det væsentligste sidder ned. 
 



     Den nationale Corona hotline har oplyst, at vi hører ind under kirkeministeriets    
     bestemmelser ved afholdelse af møder o. lign. 
 
     Derfor kan vi mødes så mange, som lokalet/teltet giver mulighed for, når vi sidder ned     
     under arrangementet (Antallet bestemmes ud fra arealet)  
 
     Det vil også sige, at vi skal sidde ned når vi synger.  
      
     Der vil ved indgang til hvert telt, samt arken, være tydelige opslag med oplysning om,   
     hvor mange der må opholde sig i rummet. Vi forventer alle hjælper med til at dette   
     overholdes. 
    
Smitte stop APP 
       
      Der er udarbejdet en APP – der kaldes ”Smitte stop”. Denne vil vi ANBEFALE du henter i   
      din app store. Den stopper naturligvis ikke evt. smitte. Men vil være med til at opspore dig, hvis   
      der efter campingen viser sig, at en af os er smittet. Download den og læs hvordan den fungerer. 
 
BLIVER DER PROGRAM FOR DE MINDSTE? 
 

Minihjørnet og Børnehjørnet kører ”næsten”, som det plejer. Minihjørnet arbejder dog både i 
et telt og så lidt i arken, som de kender. Forsøg venligst at komme i god tid til Minihjørnet, så 
der ikke stimles sammen i sidste øjeblik – og dermed ikke kan holdes afstand. Børn og 
forældre vil blive bedt om at vaske hænder ved ankomst. 
 
Minihjørne ledere beder børnene om, i år, selv at medbring penalhus/pose eller andet 
indeholdende saks, limstift og en form for farver/farveblyanter eller tusch, hvis man har det til 
rådighed. 
 
Det samme gælder for børnehjørne.  
 
Dette vil give vores ledere lidt mindre arbejde mht. afspritning osv. Så TAK om I vil være 
behjælpsomme med denne opgave. 

 
Desværre skal vi ikke beriges med Mini- og Børnehjørnets smukke optræden fra scenen i det 
store telt i år. Lederne arbejder på, at der bliver en anden mulighed for, at vi kan komme til at 
høre de sange, de øver på. Der er ikke lovet noget endnu ang. dette. 
 
Dog er det sikkert, at de nok skal få is, som de plejer! 
 
Der bliver ingen hoppeborg slået op, ej heller vil der være legetøj til rådighed i sandkassen. Vi 
opfordrer til, at I selv tager lidt med. I har dog dermed også ansvaret for at få det sprittet af 
jævnligt. Der vil være sprit til rådighed hertil. 
 

 
 
 
 



HVAD MED JUNIORSTREET? 
 

Også for juniorer vil der være særlige oplevelser. Alle juniorer bor og spiser hjemme hos 
deres forældre/værger. Det er ledere til rådighed, som kommer til at bo på ”det gamle 
juniorstreet plads” – De vil lave lidt skæg og spas med juniorerne. Ikke på samme ”fuld tid 
niveau”, som de er vant til. Men der bliver også fest for Juniorerne. Hold øje med 
Facebook/hjemmesiden i ugerne op til camping, samt SÆRLIGT opslag på pladsen. Det ville 
være en god idé, om I hver især medbringer brætspil, så de kan sidde sammen og spille, hvis 
det ikke bliver strandvejr.  

 
 
 
 
HVAD SÅ MED TEENCORNER? 
 

Der er bliver også lavet noget for teenagere –heller ikke som det ”plejer” – men der er også 
i år ansvarlige ledere tilstede blandt teenagerne. Dog ikke så stort et lederteam som vi plejer at 
have til rådighed. (kender du nogen der har lyst at give en uge til en flok skønne teens – så 
kontakt os endelig) De vil lægge sig i selerne for at give teenagerne en skøn uge – med Gud og 
med hinanden. Lederne bor sammen med teenagerne på Teencorner.  
 
Pga. Covid-19, vil det være oplagt om teenagerne medbringer engen Fællessang. 
 
Der vil, som normalt, være mulighed for, at teenagere kan bo sammen på Teencorner pladsen. 
Husk dog lige tilmelding til info@skovgaardebibelcamping.dk – med info om antal 
vogne/telte samt antal personer og alder. Dette fordi vi hele tiden, skal have styr på, hvor 
mange vi er på pladsen. 
 
Teenagerne sørger selv for mad  
 

MÅ VI BRUGE DET STORE TELT? 
 

Det store telt bliver rejst, som vi plejer. Men vi kan ikke alle sidde i teltet på én gang. Derfor 
bliver der rejst et telt mere på str. med Junior teltet – og om aftenen vil vi blive delt ud i de tre 
telte; i det store telt, i junior teltet – og i et større telt, der kommer til at stå på ”Areopagos” 
(foran toiletbygningen) Der vil blive filmet fra det store telt og sendt ud til de to andre steder, 
hvor der er sat skærme op. På denne måde er der mulighed for at høre og se det samme - 
sammen – og dermed også f.eks. lovsynge sammen – lidt hver for sig.  
 
Vi kan få lov til at være mange sammen i teltet, da vi ”i det væsentligste sidder ned og synger i 
samme retning”. Det betyder, at vi skal blive siddende ned under møderne/lovsangen.   
 
I mødeteltene sidder børnene sammen med mor og far. Man sidder sammen i de såkaldte 
”familiegrupper”. Dem, du bor sammen med i vogn/telt, sidder du sammen med. Dvs. ingen 
børn alene på de forreste rækker. På stolerækkerne skal der være 2 meter afstand mellem hver 
familie/campingvogn. 
 



Der er lavet god afstand mellem stolerækkerne i teltene. 
 
Alle vil ved indgang til mødeteltene få udleveret spritservietter, og vi forventer, at alle derefter 
spritter den stol af, de har siddet på – inden de forlader teltene. 
 
Vi regner med, at der er plads til alle i det store telt under bibeltimerne. Stadig med samme 
restriktioner som ovenfor. Bliver der flere, end vi ”må” være til bibeltimerne – gør vi det på 
samme måde som ved aftenmøderne. 
 

KAN VI FØLGE MED I MØDERNE FRA CAMPINGVOGNE/TELTENE? 
 
        Nej, ikke direkte. Møderne bliver sendt til de to mindre telte (se ovenfor). Efter   
        møderne bliver de lagt online op på nettet, og dermed kan du - lidt forskudt – se            
        bibeltimer/aftenmøder i dit fortelt. 
MÅ VI BRUGE FÆLLES GRILL? 
 
         JA – det må vi gerne. 
         Ved brug af fællesgril må der ikke deles ”værktøj” (ej heller byttes bøffer J).  
         Det er vigtigt, at du træder væk fra grillen, når du ikke skal vende/tjekke dit kød.  
 
        Altså HOLD AFSTAND. 
 
MÅ VI BRUGE FÆLLES KØKKEN? 
 

JA – det må vi gerne.  
De lange borde, der plejer at stå i køkkenet, vil blive fjernet – da det ellers ikke er muligt at 
holde afstand, når der er flere tilstede i køkkenet på én gang.  
Der vil blive etableret ensretning i køkkenet vha. striber på gulvet.  
 
I køkkenet skal man selv medbringe opvaskebørste, karklude og viskestykker – det er ikke 
tilladt at dele! 

 
HVAD MED RENGØRING? 
 

Der bliver gjort GRUNDIGT rent på toilet/baderum 2 gange pr. dag af professionelt 
rengøringsselskab. Dette vil forventeligt foregå fra 10-11.15 og igen aften fra 19.00-20.30. Det 
er der, det generer vores campister mindst muligt.  

 
 Derudover sprittes der grundigt af 2 gange daglig.  

           
          Der er bestilt en ekstra toiletvogn, så vi har større kapacitet. Denne vil blive synligt placeret.  
 

 Alle spritter af inden de går ind på toilettet – og når de går ud igen. Der står standere udenfor     
 indgangene. 
 
 
 
 



ER DER RESTRIKTIONER PÅ, HVOR VI MÅ FÆRDES? 
 
Nej, du må færdes overalt på pladsen. Dog under hensyntagen til de en-hver-tid gældende 
regler om forsamlingsforbud, både udenfor og inde i teltene. 
 
Det er op til de enkelte forældre, om børnene må lege ”på tværs”. Ligeså bestemmer I selv, 
hvorvidt I besøger hinanden i forteltene. Det er jeres private hjem, som I selv råder over. 

 
 MÅ VI FÅ GÆSTER PÅ PLADSEN? 

 
Vi må højst være 500 på pladsen på en gang. Det er planlæggernes pligt at have styr på det. 
Derfor vil faste campister i år få udleveret armbånd, som skal bæres synligt under hele 
bibelcamping.  
 
Men der er OGSÅ plads til, at vi kan modtage gæster hver dag. Gæstebilletter kan købes på 
nettet og skal købes, INDEN man ankommer på pladsen – så gæster er sikre på IKKE at gå 
forgæves, fordi vi ikke har flere gæstepladser. 
 
En gæstebillet koster 50,00 og skal bestilles via link, der kommer senere på vores 
hjemmeside/Facebook side. 
 
Ved ankomst skal gæster henvende sig i informationen og få udleveret gæstearmbånd.  
 
Kommer dine gæster udenfor informationens åbningstid, kan du hente gæstearmbånd, når der 
er åben.  

 
HVILKE BETALINGSMIDLER KAN JEG BRUGE?  

 
I informationen modtages kun Mobile Pay og kortbetaling.  
 
2-kr til badet kan købes i informationen, pakket i poser med 10 og 20 stk. Disse er naturligvis 
rengjort inden hver pakning. 
 

KAN MAN KØBE NOGET I INFORMATIONEN? 
 
Der kan købes is, slik og chips i informationen. Kun i lukkede poser = ingen bland-selv-slik. 
 
Det bliver også muligt at købe vand på flaske. 
 
Der vil i år IKKE være fri kaffe til rådighed i Areopagos. Vi henstiller til, at man selv sørger 
for sine gæster på dette område.  
 
Det er tilladt selv at medbringe kaffe til indtagelse på Areopagos. Under hensyntagen til antal 
personer tilladt i teltet. 

 
 
 
 



HVOR MANGE MÅ VI VÆRE FORSAMLET? 
 

Vi følger de til enhver tid gældende regler om forsamlingsforbud – når vi samles rundt på 
pladsen. Dvs. vi må d.d. højst være 100 samlet – dog med en ”anstændig” afstand. (1 meter) 
 

         Der vil – ved indgang til samtlige mødetelte samt arken være opslag med tydelig anvisning      
         af, hvor mange, der må opholde sig i de relevante telte. 
          
         I toiletbygningen – er hver bås – et rum! 
 

Hvis der dannes kø til baderummene – opfordrer vi til at holde god afstand i køerne og om 
nødvendigt at danne kø udenfor bygningen. 

  
KAN VI REGNE MED, AT DET DER STÅR I PROGRAMMET, BLIVER 
GENNEMFØRT? 

 
Der vil være enkelte ændringer i programmet jf. det trykte program. Hold øje med opslag på 
pladsen. 
 
Vi kan allerede nu oplyse, at vi desværre ikke kan gennemføre ”Franske Hotdogs på 
Areopagos” som planlagt tirsdag aften. 
 
Ej heller fællesspisning fredag aften kan gennemføres. Vi opfordrer til, at man arrangerer 
fællesspisning i gaderne – evt. kan man bestille pizza eller andet fra de nærliggende grill- og 
burgerbarer. 
 

 
HVEM KAN JEG SPØRGE, HVIS JEG IKKE HAR SVAR PÅ MINE SPØRGSMÅL HER I 
DENNE FAQ? 
 

Hvis du stadig har spørgsmål efter at have læst denne FAQ - så tøv ikke med at skrive til Lili  
Ruby – rubymeier@gmail.com. Hun vil sørge for at søge oplysning relevante steder. 

 
Opdateret den 08.07.2020 

 


