Booking åbner:
Mandag den 22. februar 2021
kl. 18.30 og igen mandag
den 8. marts 2021 kl. 18.30
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23. juli - 31. juli

Naturskønt område på Djursland - tæt ved Fjellerup

Tema:

Hjertestarter

Ordet får dig måske til at tænke på et lille apparat, men temaoverskriften for
Skovgårde Bibelcamping 2021 appellerer til noget andet. Din ydre profil stemmer
måske ikke med din indre. Ind imellem kan du holde facaden - til tider kan du ikke.
Det kan være svært at træde ud af det billede, du har skabt af dig selv.
Vi kan alle have brug for en ny begyndelse - en hjertestarter - en genstart på livets mange
udfordringer og fejltagelser. En forandring indefra. Jesus melder klart ud: Vi HAR brug
for det. Han vil være “hjertestarteren” - den, der giver os en ny begyndelse på livet. På
Skovgårde Bibelcamping 2021 vil vi lade Jesus tage “hjertestarteren” i brug og møde os
med ordene “Frygt ikke”! Vi må få del i den nye begyndelse, Han vil give til os igen og igen.

Program:
Fredag den 23. juli
15.00 Pladsen åbner for campister
19.00 Fælles opstart for Mini- og Børnehjørnet
20.00 Opstarts andagt for alle, evt. på stranden

Lørdag den 24. juli
10.00 Opstart på Mini- og Børnehjørnet
12.00 Det store telt kommer og skal rejses
19.00 Opstartsmøde for alle i det store telt
v/Jim Pfrogner
20.30 Gadekaffe i forteltene eller i gaderne

Søndag den 25. juli
10.00 Bibeltime i det store telt v/Peder Kølle,
bibelskolelærer IMB
Håb for de håbløse, Luk. 24,1-12
Følg Første Gospel-Kids workshop for alle på
opslag Mini-, Børnehjørnet og JuniorStreet.
19.00 Forbøns-, lovsangs og nadvergudstjeneste
v/Martin Eskesen, valgmenighedspræst

Mandag den 26. juli
10.00 Bibeltime i det store telt v/Peder Kølle
Et nyt åndedræt, Ap.G. 1,3-8
Følg Gospel-Kids workshop for alle på
opslag Mini-, Børnehjørnet og JuniorStreet
19.00 Aftenmøde v/Erik Holmgaard, sognepræst
Vidnemøde
22.00 Senaften seminar v/Steen Palmqvist
“Kongen og dronningen i parforholdet”

Tirsdag den 27. juli
10.00 Bibeltime i det store telt
v/Robert Bladt, bibelskoleforstander IMB
Hjerteslag fra Skrifter indblæst af Gud,
2. Tim. 3,10-17

Følg Gospel-Kids workshop for alle på
opslag Mini-, Børnehjørnet og JuniorStreet
19.00 Seminar aften
se www.skovgaardebibelcamping.dk

Onsdag den 28. juli
10.00 Bibeltime i det store telt
v/Robert Bladt, bibelskoleforstander IMB
Pulsen gennem Ordet i munden og i
hjertet, 5. Mos. 30,11-14
Følg Gospel-Kids workshop for alle på
opslag Mini-, Børnehjørnet og JuniorStreet
19.00 Møde for alle i det store telt
v/Michael Bay Thunbo
22.00 Intimkoncert v/Jørgen Møller

Torsdag den 29. juli
10.00 Bibeltime v/Henrik Nymann Eriksen,
bibelskoleforstander LMH
Blive i Jesus, Joh. 15,1-8
Følg Gospel-Kids workshop for alle på
opslag Mini-, Børnehjørnet og JuniorStreet
19.00 Aftenmøde v/Henrik Nymann Eriksen
21.00 Lovsang og vidnemøde
22.00 Senaften seminar v/Steen Palmqvist
“Hjælp - mit barn er blevet teenager”

Fredag den 30. juli
10.00 Bibeltime v/Henrik Nymann Eriksen,
Leve i kraft af Jesus, Joh. 6,52-58
19.00 Fælles afslutningsmøde
v/Egild Kildeholm
19.45 Koncert v/Skovgaarde Gospel-Kids
21.00 Lovsangsfest v/ReTro

Lørdag den 31. juli
9.00
9.45

Fælles rundstykker i det store telt
Farvel andagt
Derefter hjælper vi hinanden med at gøre
pladsen klar til seniorcamping.

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 24. juli 2021
kl. 13.00 og lukker fredag den 30. juli 2021 kl. 14.00.
Pris: 50 kr. pr. påbegyndt døgn. Se mere på hjemmesiden
eller stil spørgsmål på: hannelarsen99@hotmail.dk.
Man melder sig til, når man ankommer. Så tag dine venner
under armen og kom til JuniorStreet, hvor alt kan ske.

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 23. juli 2021 og
lukker fredag den 30. juli 2021 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.

ReTro

Igen i år er vi stolte
af, at lovsangsbandet ReTro er
med os hele ugen.

Praktisk info
Faciliteter
• “Areopagos” - torvet indeholder informationen, et
caféområde og forskellige aktiviteter i ugens løb.
• Et stort legeområde med hoppeborg, sandkasse og
andre sjove ting.
• Arken, der bl.a. bruges til Minihjørnet.
• Hver dag kl. 17.00 tændes fællesgrill. De findes
foran arken.
• Køkkenfaciliteter, vaskemaskine samt mulighed for
køle- og fryseplads. Da frysepladsen er begrænset,
må en vogn max have en pose i fryseren.
• 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.
• NYT: Der er etableret cykelsti fra Skovgaarde,
langs vandet, igennem Fjellerup til Bønnerup.

BOOKING
Mandag den 22. februar 2021 kl. 18.30 og igen
mandag den 8. marts 2021 kl. 18.30.
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 opkræver vi et depositum på 500 kr., som
skal betales inden 3 dage. 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:
rubymeier@gmail.com.

Handicappladser
Kontakt rubymeier@gmail.com inden dato for bookning,
hvis du har særlige pladsønsker.

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 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 23. juli 2021
kl. 15.00.

Teltpladser
Booking af plads til telt kan kun ske på
særligt teltområde på “gaden” ved siden af
informationen. Det betyder, at de øvrige
pladser alene kan bookes til campingvogne.
Det skyldes brandmyndighedernes krav om
afstand.

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.
U-punkt inkl. el:
50 kr. pr. døgn.
For TeenCorner og JuniorStreet gælder
særlige priser - se omtale.

Adresse

NYT

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.

Fredag den 30. juli til lørdag den 31. juli
kl. 12.00 er det gratis at bo på pladsen.

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

