
Silkeborg fik i marts 2013 med Borgerkirken 
en fri kirke på folkekirkens grundlag. 

For Gud og hvermand...

Borgerkirken er fri for floskler og ’rigtige’ meninger, og vi er fri til at gøre 
ritualerne forståelige. Vi er glade for fællesskab og dialog, og nysgerrige 
efter at blive klogere på os selv, hinanden, livet og Gud.  
Frands Pedersen har som præst 12 1/2 års erfaring fra folkekirken og 
fortæller bibelens budskab med humor, indsigt og engagement.

Kirken ligger (ved cirkuspladsen) på  
Kastaniehøjvej 4, Silkeborg, og bybusserne 
9 og 11 standser på Nørreskov Bakke kun 
400 meter fra kirken.

Har du spørgsmål eller brug for at snakke, 
så kontakt Frands på 42448600 eller 
frands@borgerkirken.dk

Vi ses på borgerkirken.dk og på

Gudstjenesten 

starter kl. 11

- der er frokost efter 

hver gudstjeneste

8 temasøndage om livet og troen

DET VI  
TUMLER MED
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Borgerkirkens tilbud til børn i alderen 3-10 år.  
Under gudstjenesten går vi på opdagelse i bibelens  
fantastiske fortællinger og gennem leg, spil, konkurrencer 
og aktiviteter bliver vi klogere på livet, Gud og os selv.

8 TEMASØNDAGE OM  
LIVET OG TROEN
De dukker op til overfladen engang imellem, de dybe tanker vi tumler med. 
Så snakker vi måske lidt med andre om dem. De kan være svære at gøre 
noget ved, men de forsvinder heller ikke af sig selv. Sådan er det med det  
vi går og tumler med - selv.

Borgerkirken inviterer til 8 temasøndage, hvor vi sammen vil tumle med 
livet her og nu, tumle med tro og Gud, og tumle med det der kommer 
bagefter.

Vi vil få mulighed for hver især at bevæge os på en rejse henimod en større 
afklaring. Og hvor ender den? Kom med på denne fælles spændende rejse, 
når vores præst Frands med humor og alvor taler letforståeligt om det vi 
tumler med.

Gudstjenesten 
starter kl. 11

Søndag 13/8:  
Bliver enhver salig i sin tro?

Søndag 20/8: 
Er det ikke bare den samme Gud?

Søndag 27/8:  
Hvorfor hører Gud ikke min bøn?

Søndag 3/9:  
Hvad skal vi med Bibelen?

Søndag 10/9:  
Kan jeg være sikker på ikke at komme i himlen? 

Søndag 17/9:  
Kan man slå en handel af med Gud?

Søndag 24/9:  
Hvordan gør jeg Gud tilfreds? 

Søndag 1/10:  
Velkommen hjem 

2017-06-26-Borgerkirken-Det-du-tumler-med#2.indd   3-4 30-06-2017   09:31:37


