
Skovgårde Bibelcamping
Praktiske oplysninger

Velkommen til Skovgårde Bibelcamping

Her er nogle praktiske oplysninger, som du kan have glæde af-uanset om du kommerforl. gangelterom
du har været med mange gange.

l. Placering af campingvogn/telt
Der skal være mindst 3 meter mellem hver campingvogn (i alle retninger).
Det sikrer vi ved, at cam in vo nens næseh'ul sættes å den flise der viser dit pladsnummer.
Vognene skal holde på langs af pladsen/vejen.
Der er ingen afstandskrav mellem telte. Men telte må ikke stå mellem campingvognene, derfor må
der kun opstillet telt på teltpladserne.
Hvis du er i tvivl, så kontakt en af de praktiske medarbejdere på pladsen.

2. El
Der er et CCE stik til 230 volt til alle pladser.
Du får el ved at koble dig til el-standeren. Du skal selv medbringe kabel.

3. Vand
Der er vandhaner flere steder på pladsen, hvor du kan hente drikkevand.
Ved Arken/toiletbygningen er der vaske, hvor du kan vaske op.

4. Armbånd

De vedlagte armbånd skal bæres synligt under hele campingen.
Vi bruger dem til at vise hinanden, at vi er en del af dette års camping.

5. Fælles grill
Hver dag kl. 17.00 bliver der tændt op i fælles grill udenfor Arken. Her er du velkommen til at
kommer og grille aftensmaden. Se også retningslinjer for brug i FAQ.

6. Vaskemaskine og tørretumbler
l køkkenområdet er der vaskemaskine og tørretumbler, som du kan bruge.
Betaling (20 kr. ) sker på Mobile Pay.

7. Køleskab og fryser
t køkkenområdet er der køleskab og fryser.
Køleskabene er først og fremmest til telt-folkene, der ikke har selv har køleplads.
Frysepladsen er til alle, men da den er begrænset, bør hver vogn max have en pose i fryseren.
Husk at skive plads nr. på posen.

8. Toilet og bad
l toiletbygningen er der toiletter og baderum - en indgang til mænd og en til kvinder.
l køkkenområdet er der indgang til et familierum/handicaprum.
Der er desuden opstillet toilet/badevogne på pladsen.

9. Biler skal parkeres på p-pladsen - ikke mellem campingvogne/telte
10. lnformationen/Æ?e®^lgøs

Vores information ligger på Areopagos, som vi kalder vores fællesområde.
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Informationen har åben flere gange om dagen:
Efter bibeltime til kl. 12. 00
Om eftermiddagen kl. 14. 00 til 16. 00
Efter aftenmødet til kl. 22.00

Når informationen har åben, kan du købe is, chips eller slik.
Du kan betale med Mobile Pay (se vejledning) og kort.
Du er altid velkommen til at slå dig ned i informationsteltet- uanset om informationen er åben
eller ej.

11. Afregning
Afregning skal ske før du rejser fra pladsen.
Du har mulighed for afregning i informationen hver dag kl. 11.00 til 12.00. Hvis du er nødt til at
rejse pludseligt, så kontakt Lili Ruby tlf. 53572397.

12. Opslagstavle
Mellem dørene ind til toiletterne er der en stor opslagstavle.
Den bruger vi til at give informationer i løbet af campingen.
Her kan du også finde kontaktoplysningertil lederne.
Vær også opmærksom på A-skiltene med dagsprogrammerne. Her kan du se, hvis der er rettelser til
programmet.

13. Morgenbrød
Du kan bestille morgenbrød, kagemand osv. i informationen.
Du skal være obs på, at din bestilling skal afleveres og betales F R kl. 16.00 hvis du skal have brød
den følgende dag.
Brødet bliver stillet i informationen senest kl. 8.00 - og så henter du bare posen med din bestilling.
(Brødet kommer fra en rigtig god bager )

14. Den sidste lørdag
Skovgårde Bibelcamping er vært ved et rundstykke til alle, der er tilbage på pladsen den sidste
lørdag. Du skal dog selv medbringe tilbehør og drikkevarer. Husk tilmelding i informationen.

Tak fordi du er kommet

vi glæder os til at have en rigtig dejlig uge sammen!


