
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

5 gudstjenester om  
julens personer - og dig

Julen   
- helt personligt
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Gudstjenesten 
starter kl. 11

JULEN - HELT PERSONLIGT  
5 GUDSTJENESTER OM JULENS PERSONER - OG DIG
Måske kender du til at vente på noget særligt eller at føle dig udenfor i en 
bestemt sammenhæng? Måske har du prøvet at løbe ind i noget uventet, 
som kom til at ændre dit liv? Måske du kender fornemmelsen at frygte for 
det ukendte i fremtiden?

Det er du ikke alene om! Mange af julens hoved- og bipersoner har oplevet 
noget lignende. Det er faktisk (også) det julen handler om.

Kom og lad dig inspirere af den unge teenagemor Maria, iværksætteren 
Josef, den kontrollerende kong Herodes, de helt almindelige hyrder og de 
to skønne ældre troende Anna og Simeon, når Borgerkirken inviterer til en 
temaserie om julens personer. Måske du kan genkende noget af dig selv?

Vores præst Frands taler letforståeligt og med humor om, hvordan julen 
angår dig helt personligt.

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

Søndag 2/12:  
Hvis bare…  
- hvad er det egentlig vi venter på? 

Søndag 9/12: 
Ingen forstår mig  
- når vi skiller os ud

Søndag 16/12:  
Hvorfor er det altid mig?  
- men helt uundværlig

Søndag 23/12:  
Ingen gudstjeneste

Juleaften 24/12:  
Smittet af Guds begejstring  
- og der er nok til alle

Søndag 6/1 2019:  
På vej ind i det ukendte  
- når fremtiden gør mig utryg
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