
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

STÅ FAST 
OG LAD GÅ

8 temasøndage 
om ualmindelige valg i en almindelig hverdag
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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, kon-
kurrencer og aktiviteter bliver vi klogere på livet, 
Gud og os selv.

8 TEMASØNDAGE OM  
HVERDAGEN, LIVET OG TROEN
Om vi holder af hverdagen eller ej, så er det meste af vores liv 
hverdag. Har du oplevet, at hverdagen er gået på autopilot? 
Måske du har gjort noget uden at tænke over betydningen, eller 
fordi andre handler på en bestemt måde? Hvad er rigtigt at gøre, 
og hvad er nemt at gøre?

Vi kan ikke bestemme, hvad andre gør mod os, men vi kan be-
stemme hvordan vi vil reagere. Hvad stiller vi op med vores egen 
stolthed, skam og bekymringer? Og hvad gør andres lykke og 
bitterhed ved os? Gør vi os hårde eller åbner os for andre? Skal vi 
stå fast, eller skal vi lade gå?

Borgerkirken inviterer til 8 temasøndage, hvor vi vil give hverda-
gen et eftersyn og lægge spirer til nye måder at være sammen 
med hinanden på ud fra den måde, Gud er sammen med os.

Gudstjenesten 

starter kl. 11

Søndag 14/1:
Det rigtige og det nemme

Søndag 21/1:
Når skammen viser vejen

Søndag 28/1:
Når retfærdigheden står i vejen

Søndag 4/2:
Hvad gør andres lykke ved os?

Søndag 11/2: Vinterferie

Søndag 18/2: 
På trods af al fornuft

Søndag 25/2:
Når begejstringen visner

Søndag 4/3:
Når hverdagen kvæler

Søndag 11/3: 
Hvordan udløser vi Guds overflod?
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