Skovgårde – Camping til tro og liv!
Her er en FAQ, hvor vi prøver at give informationer om, hvad vi kan forvente af hinanden, når vi er
på Skovgårde – Camping til tro og liv.
Vi regner med, at du har læst den, før du kommer til pladsen.

Informationen
Når du kommer til pladsen, skal du henvende dig i informationen, så vi ved, at du er kommet.
Informationen er åben fra fredag kl. 15.00, hvor pladsen åbner for campister, og det meste af
lørdagen. Herefter gælder de almindelige åbningstider.
Du er altid velkommen til at slå dig ned i informationsteltet – uanset om informationen er åben
eller ej.
Når informationen har åben, kan du købe is mm.
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
Betaling
I informationen kan du betale med Mobile Pay og kort.
Vi tager også imod kontanter, men vi kan ikke nødvendigvis give penge tilbage.
Vi har 3 Mobile Pay numre – det vil være en stor hjælp for kassereren, hvis du bruger dem rigtigt.
 Gaver – nr. 195 559 (Skiv givernr. eller navn og adresse)
 Plads – nr. 835 094 (Skriv pladsnr., ’JS + navn’ eller ’TC + navn’)
 Køb – nr. 82 272 (til alt andet end afregning eller gaver)
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.
Du skal betale for hele ugen, uanset hvor længe du er her.
Du kan se priser for ophold på Skovgårde på https://skovgaardebibelcamping.dk/pris/
Armbånd
Alle får udleveret armbånd i informationen ved ankomst. Armbåndet skal bæres synligt under hele
campingen. Vi bruger dem til at vise hinanden, at vi er en del af dette års camping.
Gæster på campingen skal have gæstearmbånd – du kan fx hente dem i informationen på forhånd.
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Husdyr
Hunde og andre husdyr skal være i snor, og de må ikke være til gene for andre.
Husk at bruge ”høm høm” poser.
Morgenbrød
Du kan bestille morgenbrød, kagemand osv. i informationen.
Din bestilling skal afleveres og betales i informationen FØR kl. 16.00, hvis du skal have brød den
følgende dag.
Du kan se brødlisten på https://skovgaardebibelcamping.dk/campist-paa-skovgaarde/
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)
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 kontaktoplysninger til lederne.
Vær også opmærksom på A-skiltene med dagsprogrammerne. Her kan du se, hvis der er rettelser
til programmet.
Møderne bliver optaget
Møderne bliver streamet på Facebook/YouTube.
De bliver også gemt, så du kan se dem igen senere.
Under aftenmøderne bliver der streamet til tv-skærme i informationsteltet.
Fælles morgenmad den sidste lørdag
Skovgårde Bibelcamping er vært ved et rundstykke til alle, der er tilbage på pladsen den sidste
lørdag.
Du skal tilmelde dig i informationen – husk også juniorerne og teenagerne.
Du skal selv medbringe tilbehør, drikkevarer og service.
Minihjørnet – for de 2-6 årige
Holder til i Arken – det er bygningen ved siden af toiletbygningen – den hedder Arken, på grund af
malerierne inde i bygningen.
Børne må meget gerne selv medbringe penalhus/pose eller andet indeholdende saks, limstift og
en form for farver/farveblyanter eller tusch, hvis man har det.
Mor, far eller en anden voksen må gerne komme med.
Børnehjørnet – fra 6 år til og med 3. klasse
Deler telt med U-punktet.
Børne må meget gerne selv medbringe penalhusmed saks, limstift og en form for
farver/farveblyanter eller tusch.
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Legeområde
Ud for Arken er der et legeområde med fx hoppeborg og sandkasse.
Der er legetøj i sandkassen og forskellige andre ting.
Hjælp gerne hinanden med at holde orden og rydde op 😊
Hoppeborg
Når hoppeborgen er tændt, skal der altid være en voksen i nærheden. Det betyder, at når den
sidste voksne går, så skal hoppeborgen tømmes for børn og slukkes.
Hoppeborgen er for max 10 børn ad gangen, og den må ikke bruges under møderne og i regnvejr.
Reglerne står også ved hoppeborgen.
Boldspil
Boldspil skal ske på boldbanerne – ikke mellem campingvogne og telte.
Ansvar
Leg og ophold på pladsen sker på eget ansvar.
Men vi passer også på hinanden.
Hver nat er der nattevagter, der holder øje med pladsen.
Fællesgrill
Hver dag kl. 17.00 bliver der tændt op i fællesgrill på pladsen ud for Arken.
Du skal selv medbringe grill-værktøjet.
På grund af brandfare henstiller vi til, at man bruger fællesgrillen, der står på et fast underlag.
Køkkenområde
Mellem Arken og Toiletbygningen er der et køkken område, som alle må bruge.
Her er god plads til opvask – så kan du få en hyggesnak samtidig med opvasken 😊
Du skal selv medbringe sæbe, opvaskebørste, balje, karklude og viskestykker.
Køleskab
I køkkenområdet er der køleskabe. De er først og fremmest til telt-folkene, der ikke har selv har
køleplads.
Frysere
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.
Vaskemaskine og tørretumbler
Der er vaskemaskine og tørretumbler, som du er velkommen til at bruge.
Betaling (20 kr.) skal ske på Mobile Pay til nr. 82 272 (Skovgårde Køb).
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Toilet og bad
I toiletbygningen er der toiletter og baderum – en indgang til mænd og en til kvinder.
I køkkenområdet er der indgang til et familierum/handicaprum.
Der er desuden opstillet toilet/badevogne på pladsen.
Rengøring
Der bliver gjort GRUNDIGT rent på toilet/baderum hver dag af professionelt
rengøringsselskab.
Derudover sprittes der grundigt af 1 gang dagligt.
Området
Det er Indre Mission, der ejer pladsen, hvor Skovgårde Camping til tro og liv holder til.
Pladsen bruges til vores camping og til Skovgårde Seniorcamping, der mødes efter os.
Pladsen ligger midt i et sommerhus område med kort afstand til en dejlig, børnevenlig badestrand.
Gennem pladsen går en cykelsti, der går fra Skovgårde til Fjellerup og Bønnerup. I Fjellerup finder
du blandt andet Vaffelbageriet, der flere gange er kåret til Danmarks bedste is-hus.
De nærmeste indkøbsmuligheder findes i Fjellerup og Vivild.
Affald
Der er opstillet containere til affald på vejen nedenfor toiletbygningen.
Affaldet skal være i lukkede poser.
Pladsen skal afleveres i samme stand, som da vi kom.
Værdier og regler
Vi følger brandmyndighedernes regler for campingpladsen.
Det betyder blandt andet,
- at der skal være 3 meter mellem hver enhed
- at der er opstillet brandslukningsudstyr rund på pladsen
- at biler skal være på p-pladsen
Der skal være ro på pladsen mellem kl. 23.30 og 7.00.
Anstødelig adfærd er ikke tilladt på pladsen.
Par, som vil bo sammen på pladsen, forventes at være gift.
Overtrædelse af campingreglerne eller ledelsens anvisninger, kan medføre bortvisning.
Lejrchefen er øverste myndighed.

