
PRAKTISK INFO

Gudstjenesten
starter kl. 11

Der er frokost efter 
hver gudstjeneste

Adressen er  
Kastaniehøjvej 4 
i Silkeborg

Gudstjenesten
streames på  
YouTube

VORES PRÆST

Frands Pedersen er præst i Borgerkirken og har, 

udover erhvervserfaring, 12 1/2 års erfaring fra 

folkekirken. Han fortæller bibelens budskab 

med humor, indsigt og smittende engagement.

Har du spørgsmål eller brug for at snakke,  

så kontakt Frands på 42448600 eller 

frands@borgerkirken.dk

Frands



Kom som du er 
og bliv som os 

DIG SELV

For Gud og hvermand...
Borgerkirken er fri for floskler og ’rigtige’ meninger, 
og vi er fri til at gøre ritualerne forståelige. 

Få mere info her

borgerkirken.dk
facebook.com/borgerkirken

Vi ønsker at være kirken, hvor store og små kommer igen 
og får lyst til at tage en ven med, fordi fællesskabet er 
åbent, og bibelens beretninger formidles hverdagsnært 
og relevant.

Vi er glade for fællesskab og dialog, og nysgerrige efter 
at blive klogere på os selv, hinanden, livet og Gud.  
Borgerkirken er en fri kirke på folkekirkens grundlag.

Kirken ligger (ved cirkuspladsen) på 
Kastaniehøjvej 4, Silkeborg, og bybusserne 
9 og 11 standser på Nørreskov Bakke kun 
400 meter fra kirken.



Kom som du er 
og bliv som os 

DIG SELV

10 gudstjenester om at modnes 
i tro og selvindsigt

For Gud og hvermand...



”Jeg er som jeg er! Det må folk bare leve med!”
Måske har du tænkt eller sagt sådan i afmagt 
eller vrede?
 
Jeg vil gerne være mig selv, men alligevel ikke være så meget mig 
selv, at jeg bliver isoleret og ensom. Hvordan finder jeg et fælles-
skab, hvor der er både plads til mig, hvor jeg kan lære mig selv 
endnu bedre at kende, og hvor jeg kan udvikle mig? 
Mon også Gud kan hjælpe mig?

Borgerkirken inviterer til 10 temasøndage om fællesskaber og 
personlig udvikling. Vi vil se på, hvad vi betyder for hinanden, og 
hvordan jeg helt konkret kan lære mig selv og Gud bedre at kende 
i tro og selvindsigt.

Kom som du er 
og bliv som os 
DIG SELV



Søndag 5/5
Ind i fællesskabet

 
Søndag 12/5
Konfirmation
Inde i fællesskabet 

 
Søndag 19/5
Må jeg stå lidt under din paraply?

 
Søndag 26/5
Det vi slås med 
- et stykke ad vejen

 
Søndag 2/6 
Det vi slås med 
- hele vejen

 

Søndag 9/6
Pinsedag
Gud flytter ind 

 
Søndag 16/6
Det jeg guides af 
- min samvittighed

 
Søndag 23/6
Det jeg guides af 
- den ultimative selvhjælpsbog

 
Søndag 30/6
Det jeg guides af
- mærkelige oplevelser med Gud

 
Søndag 7/7
Vær dig selv til glæde for andre

 



Børn fra 3 år til og med 1. klasse går under 
gudstjenesten på opdagelse i bibelens 
fantastiske fortællinger gennem leg og 
aktiviteter i børnekirken Kongeriget.

Juniorer fra 2. til 6. klasse mødes ca. 
hver 3. søndag og udforsker søndagens 
tema gennem lege, mini-tale og 
fællesskab. Se borgerkirken.dk for datoer.

For alle 

  juniorer


