
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

Temasøndage 
- om hvordan vi omgås hinanden

EN NY NORMAL
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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.

13 SØNDAGE OM HVORDAN 
VI OMGÅS HINANDEN
Gode relationer er faktisk forudsætningen for at lykkes på alle områder i livet. 
Vores samtid er på mange måder blevet en jeg-tid, hvor ansvaret for andre 
kommer i anden række. Den politiske debat er hård, tonen på Facebook mang-
ler respekt, og normen for hvordan vi omgås hinanden er ofte upersonlig.

Borgerkirken inviterer til en givende opdagelsesrejse på 13 søndage om at være 
en ressource for hinanden. Sammen vil vi opdage sandheden om Gud og om 
menneskelivet, for når vi fejler i vores relationer til vores allernærmeste, kan 
det forfølge os resten af livet.

Vær med når vores præst Frands med humor og alvor taler letforståeligt om, 
hvordan vi opbygger hinandens selvbillede og livsglæde. 

Søndag 15/1:  Det respektfulde møde

Søndag 22/1:  Den gode omgangsform

Søndag 29/1:  Den kærlige konfrontation

Søndag 5/2:  Det afgørende næste-forsvar

Søndag 12/2:  Vinterferie - ingen gudstjeneste

Søndag 19/2:  Den provokerende næstekærlighed

Fastelavn 
Søndag 26/2:  Den vovede oprigtighed

Søndag 5/3:  Den vanskelige rummelighed

Søndag 12/3:  Den forpligtende trofasthed

Søndag 19/3:  Den ærlige forbøn

Søndag 26/3:  Den livsnødvendige tilgivelse

Søndag 2/4:  En ny normal

Palmesøndag 
Søndag 9/4:  Et nyt forbillede

Påskedag 
Søndag 16/4:  Et nyt fundament

Gudstjenesten 
starter kl. 11
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