
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

IKKE SPOR 
TILFÆLDIGT
6 temasøndage om  
muligheder og mening i mit liv
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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.

6 TEMASØNDAGE OM  
MULIGHEDER OG MENING I MIT LIV
Kender du også til tanken om, hvordan dit liv ville have set ud, hvis ikke du 
lige havde mødt den og den på netop dét tidspunkt? Eller hvis du havde 
valgt noget andet den gang, du skulle træffe den der vigtige beslutning? 
Når vi ser tilbage på vores liv, kan det hele let se ud som en broget række af 
valg og begivenheder, som tilfældigvis har bragt os til der, hvor vi er i dag. 

Men måske er der mere på spil? Måske er der en grund til, at du er som du 
er, og måske venter der dig en ganske særlig opgave med lige præcis den 
baggrund du har?

Borgerkirken inviterer til 6 temasøndage, hvor vi vil spørge efter mulighe-
der og mening med vores liv. Sammen vil vi lede efter noget at være stolt 
af, noget at leve og noget at dø for.

Søndag 22/10: Mellem himmel og jord 
- om spiritualitet og tro

Søndag 29/10: Find dit virkelige fokus 
- om det dit hjerte brænder for

Søndag 5/11: Så gør da noget 
- om dine anlæg, evner og handling

Søndag 12/11: Hvad er din styrke? 
- om din personlighed

Søndag 19/11: Hvorfor skete det lige for mig? 
- om dine erfaringer i livet

Søndag 26/11: Du er ikke så ring’ endda 
- om Guds muligheder til dig

Gudstjenesten 

starter kl. 11
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