Aulum 29.06.2021
Kære campist og dagsgæster på Haderup Bibelcamping 22.07 til 31.07 2021. Samt orientering til Politi.
Vi glæder os til at være sammen med jer på Haderup Bibelcamping.
Haderup Camping er en officiel campingplads og derfor åben for alle, dog med tilmelding som hjemmesiden viser.
(ikke tilmelding til de enkelte møder i teltet)
I forhold til teltmøderne i denne periode vil vi overholde alle de restriktioner, som er til den tid. Der vil muligvis være
noget som ændrer sig inden vi mødes og så holder vi os til det!
Fra 14.06 kan der afholdes Bibelcamping med overnatning op til 500 personer, uden sektionsopdeling.
Vi håber på, at vi har været hele vejen omkring og taget højde for de regler og restriktioner, vi nu er underlagt - Er
der ting, vi har overset, så løser vi det hen af vejen.
Der vil være nogle ting, der ikke er som det plejer, men det bliver godt alligevel. Hermed følger en række
retningslinjer og regler, som vi beder jer læse godt igennem inden ankomst og dagsgæster ved ankomst. Læs dem, så
vi er enige om, hvad der forventes af hinanden.
Vær opmærksom på Hjemmesiden (https://haderupcamping.dk/bibelcamping.html) hvor der kan komme
supplerende oplysninger.

Hyppigt stillede COVID-19 spørgsmål på Haderup Bibelcamping
1.HVAD GØR JEG, HVIS JEG ER - ELLER BLIVER SYG?
Hvis du selv eller nogen i din husstand har symptomer på sygdom inden afgang til campingen - bliv hjemme.
Får du symptomer under campingen, skal din enhed straks isolere sig og siden forlade pladsen og først vende tilbage
efter negativ test ifølge retningslinjerne.
Informer også venligst Hans Tølbøl mobil nr. 23456126 eller Heri Elttør mobil nr. 27513786 så der kan tages de
forholdsregler som bør tages.
2.MÅ VI GERNE VÆRE HER?
Ja, det må vi gerne. Haderup Bibelcamping opfylder de reglerne der skal opfyldes for at gennemfør Bibelcampingen.
3.SKAL DE OFFENTLIGE MYNDIGHEDER/SUNDHEDSMYNDIGHEDER GIVE TILLADELSE TIL AT VI ER HER?
Vi har tilladelse til at holde bibelcamping på pladsen.
Vi har orienteret politiet, brandmyndighederne og kommunen om, at vi holder bibelcamping, som vi plejer - og vi vil
overholde de gældende regler.
4.HVOR TÆTTE MÅ VI VÆRE?
I alle sammenhænge skal vi være opmærksomme på, at sundhedsstyrelsen anbefaler, at der bør holdes 1 meters
afstand mellem deltagere, som ikke til dagligt er i tæt kontakt, og 2 meters afstand, hvis man synger.
5.HVOR MANGE MÅ VI VÆRE?
Vi må være 149 folk i teltet, når det er lukket og bliver tre sider taget ned, så regnes mødet for at være et ”ude
arrangement” og så må vi godt være op til 500 folk.
Gæster udefra er velkomne til møderne. De skal notere navn og tlf.nr ved indgangen til teltet, så de kan ringes op om
der skulle være registreret smitte ved møderne.
Der vil også være check af nogle tilfældige personer hver dag om gyldigt coponapas, ved de lukkede møder.

Der vil ved indgang til hvert telt, være tydelige opslag med oplysning om, hvor mange der må være det pågældende
sted. Vi forventer alle hjælper med til at dette overholdes.
Smitte stop APP
Der er udarbejdet en APP - der kaldes "Smitte stop”. Denne vil vi ANBEFALE du henter i din app store. Den stopper
naturligvis ikke evt. smitte. Men vil være med til at opspore dig, hvis der efter campingen viser sig, at en af os er
smittet. Download den og læs hvordan den fungerer.
6.BLIVER DER PROGRAM FOR BØRN, JUNIOR, TEEN og UNGE?
Ja det gør der, og det vil køre, som det plejer.
Husk at holde afstand. Husk at spritte hænder, der står spritdispenser ved indgange til teltene.
7.MÅ VI BRUGE DET STORE TELT?
Det store telt bliver rejst, som vi plejer. Men vi vil kun være op til 149 i teltet, når det er lukket.
I det store telt sidder børnene sammen med mor og far. Dem du bor sammen med i vogn/telt, sidder du sammen
med.
Er du alene, men ønsker at sidde sammen med andre, så aftal indbyrdes med nogen du er i ”boble med”
Der er ellers lavet god afstand mellem stolerækkerne i teltene.
Vi vil spritte alle stole af efter hvert møde.
8.MÅ VI BRUGE FÆLLES GRILL?
JA – efter pladsens regler.
9.MÅ VI BRUGE FÆLLES KØKKEN?
JA – efter pladsens regler.
10.HVAD MED RENGØRING?
Henviser til pladsens regler.
11.ER DER RESTRIKTIONER PÅ, HVOR VI MÅ FÆRDES?
Nej, du må færdes overalt på pladsen. Dog under hensyntagen til de til en-hver-tid gældende regler om
forsamlingsforbud, både udenfor og inde i teltene.
Det er op til de enkelte forældre, om børnene må lege "på tværs”. Ligeså bestemmer I selv, hvorvidt I besøger
hinanden i forteltene. Det er jeres private hjem, som I selv råder over.
12.MÅ VI FÅ GÆSTER PÅ PLADSEN?
JA, da det er en offentlig campingplads – men vi henstiller til ansvarligt samvær, så vi undgår smittespredning.
13.KAN MAN KØBE NOGET?
Ja, Købmandsforretningen har åben i byen – og på pladsen sælges is på særlige tidspunkter
14.KAN VI REGNE MED, AT DET DER STÅR I PROGRAMMET, BLIVER GENNEMFØRT?
Vi håber det, men der kan komme ændringer undervejs, under disse omstændigheder.
15.KRÆVES DER GYLDIGT CORONAPAS?
Ja, ved vores ”lukkede møder” (når alle teltsiderne er lukkede) da kræves gyldigt coronapas for alle over 15 år, og din
test må højest være 72 timer gammel.

Vi anbefaler ALLE at lade sig teste inden og undervejs, om man ikke allerede har et gyldigt coronapas, for at vise
ansvar for sig selv og sin næste – TAK!

16.HVEM KAN JEG SPØRGE, HVIS JEG IKKE HAR SVAR PÅ MINE SPØRGSMÅL?
Har du spørgsmål som retter sig til selve campingpladsen, så henvendelse til informationen i åbningstiderne eller til
Hans Tølbøl mobil nr. 23456126
Er det spørgsmål til selve bibelcamping og teltmøderne så henvend dig til:
Katja A Steffensen mobil nr.25117184
eller
Heri Elttør mobil.nr 27513786
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