
4 gudstjenester i Borgerkirken 
om tro og tvivl

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

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.

Puslespil 
i påsken



Har du prøvet at lægge et puslespil?  
Så kender du besværet med at lægge 
forskelligt formede brikker rigtigt 
sammen, så de danner et helt billede.

Jesu discipel Peter kæmpede i 
3 år (!) med at få de forskellige 
puslespilsbrikker til at falde 
på plads som et samlet billede 
af Jesus. I mange situationer 
troede Peter, at han nu forstod 

Jesus, men så fik han en ny brik 
og kom i tvivl, for den nye  
Jesus-brik passede ikke sammen 
med de andre brikker.  
 
Hvem er han, ham Jesus?

Skal vi ta’ chancen og tro på 
hvad han siger og følge ham?  
 
Man kan godt ha’ sin tvivl.  
 
Hvordan får vi puslespillet 
med Jesus på plads i påsken?

Søndag 31/3
Take a chance on me
 

Søndag 7/4
Hvem følger hvem? 

Søndag 14/4
Palmesøndag
Vinderholdet  – præcis  
som vi drømte om 
 

Søndag 21/4
Påskedag
Vinderholdet – præcis  
som vi har brug for

Børn fra 3 år til og med 1. klasse går under 
gudstjenesten på opdagelse i bibelens 
fantatiske 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


