
Velkommen 
til 

Indre Missions
seniorcamping
på Skovgaarde

             Informationsfolder

     SKAL læses før opsætning
     af telt og campingvogn

      Informationen er åben:
    8.00 -  9.00
  11.00 -12.00
  15.30 -17.00



Til campisterne
Pga. stor brandfare SKAL alle regler fra
Beredskabsstyrelsen, samt seniorcampingens regler
overholdes. 

1. Der må kun opstilles campingvogne/telt efter
aftale med information.

2. El fås ved at koble til el-stander. Der er en
stander til hver plads.

3. Ophold på pladsen er på eget ansvar.
4. Højeste tilladte hastighed på pladsen er 10 km/t. Ved tørt og 

varmt vejr støver det meget til gene for campister og 
sommerhuse.

5. Hunde og andre husdyr skal føres i snor.   Husk pose til ”høm 
høm”.

6. Der skal være ro mellem kl. 23.00 & kl. 7.00
7. Anstødelig optræden er ikke tilladt. Par, som vil bo sammen i 

telt/campingvogn skal være gift.
8. Boldspil er ikke tilladt mellem campingvogn og telte. Det skal

foregå på boldbanen.
9. Al badning foregår på eget ansvar.
10. Affald må kun lægges i den opstillede container ved toilet 

bygning.
11. Overtrædelser af campingregler eller lejrledelsens anvisning 

kan medføre bortvisning.
12. Placering af campingvogn/telt:   Der skal være mindst 3 meter 

mellem telte og vogne i alle retninger.
13. Pladsen   skal afleveres i samme stand som modtaget ved 

ankomsten. På afrejsedagen skal campingvognen flyttes fra 
pladsen senest kl. 16.00 så evt. nye campister kan nå at få 
campingvognen sat op inden aftenmødet.

14. Afregning skal foretages inden afrejse i information.
15. Graves der huller i jorden. SKAL de dækkes ved afrejsen.

Toiletbygning:
Vi har en dejlig toiletbygning, som vi beder alle hjælpe med at holde 
ryddelig. Der er brusebad med møntautomat. Der bruges 2 kr. til 
betaling.
Handicaptoilet findes ved køkkenet under halvtaget. Her er der både 
håndvaske, toilet og bad
Tømning af campingtoilet kan finde sted bagved toiletbygningen i 
specialafløb.

Vand: (Se kortet bagpå)
Der er placeret vandhaner flere steder på pladsen til aftapning af 
drikkevand. Undgå at benytte dem til opvask, afskylning af service 
m.m.

El: (Se kortet bagpå)
Der er CCE stik til 220 volt til alle pladser. Der er dog risiko for 
overbelastning af El-systemet specielt på tidspunkter v/aftensmaden 
og efter aftenmødet. Begræns derfor brug af kaffemaskine, el-koger 
og varmeblæser på disse tidspunkter.

Post:
Kan afhentes efter bibeltimen i information. 
Afgående post afleveres i information og bliver sendt om 
formiddagen.

Morgenbrød:
Skal bestilles inden kl. 16.30 i informationen. Kan afhentes samme 
sted efter kl. 8.00 næste morgen.

Ispinde og liter is sælges i information.

Læge
Vagtlæge 70 11 31 31       Skadestue Randers/Grenå 78 42 00 00
Lægehuset Vivild: Langgade 63 B, Vivild 86 48 77 11


