
Tæt ved Fjellerup på Djursland
- i naturskønt område

BOOKING
Tirsdag den 21. februar kl. 18.00
Hvis du vil være sikker på at få plads, er det 
vigtigt, at du booker en plads.

Booking metode er ændret
Følg med på hjemmesiden og facebook 
hvor vi vil oplyse nærmere.

VIGTIG INFO TIL ALLE
Hold dig opdateret på www.skovgaardebibelcamping.dk og facebook

Adresse
Skovgårde Camping til tro og liv!
Havbakkevej 2, Skovgårde, 8961 Allingåbro
www.facebook.com/skovgårde bibelcamping
www.skovgaardebibelcamping.dk
Skovgårde Camping til tro og liv!
er en del af Indre Missions arbejde.

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

OPLYSNING OM PLADSFORHOLD
Spørgsmål vedrørende booking, reservering, 
handicapvenlige pladser mm. kan sendes på 
information@skovgaardebibelcamping.dk
Du er også velkommen til at ringe til 
Lili Ruby på tlf. 53 57 23 97.
Vi forventer, at du har orienteret dig på 
hjemmesiden, inden du møder op.
Her er f.eks. oplysninger om priser og 
faciliteter på pladsen.

BEMÆRK!

2023
21. juli - 29. juli

SKOVGÅRDE
Camping til tro og liv!

For alle, der har gået i 7. kl. 
til og med 17 år
TEENCORNER
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 21. juli kl. 15.00 og 
lukker fredag den 28. juli kl. 14.30. 
Se mere på hjemmesiden og stil spørgsmål på: 
teencorner@skovgaardebibelcamping.dk.

For dig, der er 18+
U-PUNKT 
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.



TEMA

For de 2-6 årige
MINIHJØRNET
Hver dag kl. 10.00 hygger vi os 
med bibelhistorie, sang, kreative 
aktiviteter og leg. 
Tag mor, far eller en anden voksen 
i hånden og mød op i Arken.

For alle der har gået i 4. kl. til og med dem, der har gået i 7. kl.
JUNIORSTREET
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 22. juli kl. 13.00 og 
lukker fredag den 28. juli kl. 14.00. 

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.

GAVEREGN

Du kan dagligt fj erne indpakningen for at opleve livets 
mangfoldigheder. Har du oplevet, hvilken fantastisk gave 
du er blandt mennesker, der hvor du er sat?

Med en sand gaveregn af talenter, evner og åndsgaver 
udruster Han os hver især til at være noget for andre. 
I 2023 stiller vi skarpt på, at hver af vores livsgaver har de 
bedste betingelser for at udfolde sig ved Guds vejledning og kraft.

Fra 6 år til og med 3. kl.
BØRNEHJØRNET
Vi hører bibelhistorie, synger, leger 
og er kreative under bibeltimerne. 
Vi har det både sjovt og 
spændende i børneteltet.

Gud er den største gavegiver i universet. Han gav sig selv 
som den ultimative gave, du blot kan tage imod. 

I livet med Gud kan du udfolde dig med de 
kvaliteter, Han har velsignet netop dig med.

Fredag den 21. juli
15.00 Pladsen åbner for campister
20.00 Voksenmøde i informationen
  Helen Berhane, Europamissionen, beret-
  ter om, hvordan det er at sidde i  fangen-
  skab i Eritrea for sin tro på Jesus.

Lørdag den 22. juli
10.00 Mini og børnehjørnet åbner
10.15 Er du ny på pladsen? 
  Kom og hør om ”plejer” og andre 
  praktiske oplysninger
11.00 Det store telt rejses
19.00 Opstartsmøde for ALLE i det store telt 
  Tale v/Jens Bækgaard Dahl
22.00 Voksen bio

Søndag den 23. juli
10.00 Bibeltime v/Kasper A. Bergholt
  “Hvor er dine værker mange, Herre!” 
  (Sl 19; 104; 145)
11.15 Workshop efter bibeltimen
11.15 SkovgårdeKids
19.00 Lovsangs- og forbønsgudstjeneste 
  v/Martin Eskesen

Mandag den 24. juli
10.00 Bibeltime v/Kasper A. Bergholt
  “Sultende har han mættet med 
  gode gaver” (Luk 1,46-55; 6,20-26)
11.15 Workshop efter bibeltimen 
11.15 SkovgårdeKids
19.00 Aftenmøde i det store telt 
  v/Kasper A. Bergholt
22.00 Senaftenseminar v/Steen Palmqvist
  “Min og din personlighed.” 
  - forstå dig selv lidt bedre

Tirsdag den 25. juli
10.00 Bibeltime v/Kasper A. Bergholt
  “Ikke at jeg stræber efter gaven” 
  (Fil 4,10-20; 2 Kor 9,6-15)
11.15 Workshop efter bibeltimen
11.15 SkovgårdeKids

  SEMINARAFTEN
  Se fl ere seminar på opslag på pladsen
19.00 ”Tæt på angstens ansigt”
  v/Miriam Palmqvist Skjøtt Poulsen

20.30 ”Tæt på angstens ansigt”
  v/Miriam Palmqvist Skjøtt Poulsen
22.00 Hele pladsen mødes til hyggeaften 
  på torvet og spiser Franske hotdog

Onsdag den 26. juli
10.00 Bibeltime v/Jens Iver Jensen 
  Skaberværket (1. Mos 1)
11.15 Workshop efter bibeltimen 
11.15 SkovgårdeKids
19.00 Aftensmøde for alle i det store telt 
  v/Robert Svendsen
21.00 Intim koncert v/Pfrogner og Præstholm
22.00 Senaftenseminar v/Steen Palmqvist
  “Kommunikation og konfl ikt.”
  - bliv bedre til at snakke og løse 
  problemer” 

Torsdag den 27. juli
10.00 Bibeltime v/Jens Iver Jensen 
  Kaldet (1 Mos 3)
11.15 Workshop efter bibeltimen
11.15 SkovgårdeKids
19.00 Aftenmøde 

 v/Jens Iver Jensen
  Derefter lovsang og vidnemøde

Fredag den 28. juli
10.00 Bibeltime v/Jens Iver Jensen
  Hvilen (1 Mos 2,1-3)
11.15 Workshop efter bibeltimen
11.15 SkovgårdeKids GENERALPRØVE
19.00 Koncert v/SkovgårdeKids
19.45 Aftenmøde v/Liselotte Vestergård
20.30 Lovsangskoncert 
  v/Skovgårde lovsangsband

Lørdag den 29. juli
09.00 Fælles rundstykker i informationen 
  - tag selv tilbehør med.   
  HUSK TILMELDING I INFORMATIONEN
  Kort andagt og tak for i år

HOVEDPROGRAM


