
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

Friheden kalder

8 temasøndage  
om at blive fri af frygt og kontrol

Friheden kalder
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Gudstjenesten 
starter kl. 11

TEMA: FRIHEDEN KALDER  
8 gudstjenester om at vove større skridt i tro og tillid

Danmark er et frit land, hvor ingen bestemmer, hvad vi må sige, hvad vi 
skal spise, eller hvem vi må omgås. Alligevel lever mange af os med be-
grænsninger, som ofte skyldes frygt, f.eks. frygt for andres meninger, frygt 
for at blive holdt udenfor eller for ikke at slå til.

Frygt fører til mere kontrol, men vi kan ikke kontrollere alt, og hvad stiller 
vi så op? Hvor er friheden? 

Borgerkirken inviterer til 8 temasøndage, hvor vi vil se på, hvad Jesus lærer 
os om frihed i vores hverdag. For apostlen Paulus førte mødet med Jesus 
til en ny forståelse af frihed i forhold til sig selv og andre. Sammen vil vi 
undersøge, hvad den kristne frihed indebærer og kalder os til, og sammen 
vil vi vove at gi’ slip og leve mere i den frihed, Jesus åbner for os.

Børn fra 3 år til og med 1. klasse 

går under gudstjenesten på 

opdagelse i bibelens fantatiske 

fortællinger gennem leg og 

aktiviteter. 

Juniorer fra 2. til 6. klasse mødes 

ca. hver 3. søndag og udforsker 

søndagens tema gennem lege, 

mini-tale og fællesskab. 

Se hjemmeside for datoer.

JUNIORKIRKEN

Søndag 12/8:  
Kærligheden sætter fri - kom!

Søndag 19/8: 
Fri til at lade sig elske

Søndag 26/8:  
Fri til at se andre i et nyt lys

Søndag 2/9:  
Fri til at være en forskel i samfundet

Søndag 9/9:  
Frihed til at være veganer og kødæder

Søndag 16/9:  
Fri fra at sammenligne sig med andre

Søndag 23/9:  
Fri til at lade barnetro få vokseværk

Søndag 30/9:  
Friheden vil bruges kærligt - gå! 

Forsidefoto: Olia Nayda
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