
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 folke-
kirken 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

www.borgerkirken.dk 

Gudstjenesten 

starter kl. 11

- der er frokost efter 

hver gudstjeneste

6 temasøndage 
om at skælde ud på Gud og finde fred

HVAD GØR VI
 MED DET VI IKKE KAN 

GØRE NOGET VED?
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6 TEMASØNDAGE OM  
OM AT SKÆLDE UD PÅ GUD OG FINDE FRED

Kender du til at stå i en umulig situation? Det gik ikke, som du 
havde ønsket hos lægen, til jobsamtalen, på studiet, i familien 
eller med vennerne. Din nuværende situation er milevidt fra dine 
drømme. Foran dig ser du ingen gode løsninger. Du føler, at du er 
låst fast. Hvad gør du nu med det?

Og hvad gør Gud? Hvorfor løser han ikke mine problemer? Han 
virker både tavs og langt væk. Er han vred på mig? Jeg har prøvet 
at bede til ham. Nu har jeg mest lyst til at skælde ham ud eller 
droppe ham. Er Gud virkelig så god som de siger, han er? 

Borgerkirken inviterer til 6 temasøndage, hvor vi vil se på, hvad vi 
gør med det, vi ikke selv kan gøre noget ved, og vi vil se på, hvem 
Gud egentlig er, når han ikke er som vi havde troet.

Søndag 21/10 
Når Gud tillader at ulykken rammer

Søndag 28/10 
Når Gud siger nej til vores bøn

Søndag 4/11 
Når Gud gør forskel på os

Søndag 11/11 
Når Gud ikke fjerner Helvede

Søndag 18/11 
Når Gud ikke er en ressource

Søndag 25/11
Når du må træffe et valg

Gudstjenesten starter kl. 11- der er frokost efter  
hver gudstjeneste

Børn fra 3 år til og med 1. klasse 

går under gudstjenesten på 

opdagelse i bibelens fantatiske 

fortællinger gennem leg og 

aktiviteter. 

Juniorer fra 2. til 6. klasse mødes 

ca. hver 3. søndag og udforsker 

søndagens tema gennem lege, 

mini-tale og fællesskab. 

Se hjemmeside for datoer.

JUNIORKIRKEN
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