
Silkeborg fik i marts 2013 med Borgerkirken 
en fri kirke på folkekirkens grundlag. 

9 TEMASØNDAGE  
om livet og troen, kristendom og kirke 

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

Ganske Enkelt  
...godt 
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GANSKE ENKELT TEMA OM  
LIVET OG TROEN,  
KRISTENDOM OG KIRKE 
Dybest set handler det vel om at få det bedste ud af livet, tjene penge og få 
god mad på bordet? Men det kan kristendommen vel ikke hjælpe med? Hvis 
den i det hele taget er sand? Og hvis den er sand, hvad betyder det så for mig?

Det er  Ganske Enkelt, hvad Borgerkirken inviterer dig til at undersøge i løbet 
af 9 temasøndage. Ved at følge disciplen Peter får vi indblik i, hvad kristen-
dommen vil os.

Kom og vær med, når pastor Frands taler med humor for alvor om helt  
grundlæggende spørgsmål i et Ganske Enkelt og letforståeligt sprog med 
aha-oplevelser for os alle.

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. Gudstjenesten starter kl. 11

Ingen gudstjeneste

 

Søndag 3/4: 

Ganske Enkelt - hvad er meningen? 
Hvad siger Jesus om sig selv?

Hvorfor bare gå i andres fodspor? 
Hvad sker der ved at følge Jesus?

Det må jeg vel selv bestemme 
Derfor siger kirken “ja” og “nej”

For godt til at være sandt 
Opstandelsen - utroligt troværdig

Hvor fører livet os hen? 
Jesus gi’r et nyt mål med livet

Tilbage til start 
Dåben - et nyt tilhørsforhold til Jesus

Spis, drik og vær glad 
Nadveren - en ny udrustning fra Jesus

Kan staten være næstekærlig? 
En stor opgave til dig for Jesus

MORS DAG: Mor - verdens nutid og fremtid 
Guds særlige plan med mor

Skal kirken snart på pension? 
Pinsen - det er først lige begyndt

Søndag 6/3: 

Søndag 13/3:  

Søndag 20/3:  

Søndag 27/3:

Søndag 10/4:  

Søndag 17/4:  

Søndag 24/4:  

Søndag 1/5:  

Søndag 8/5:  

Søndag 15/5:  
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