
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 folke-
kirken 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

www.borgerkirken.dk 

Gudstjenesten 

starter kl. 11

- der er frokost efter 

hver gudstjeneste

11 temasøndage 
om venskab, bekendtskab og fællesskab

FORBUNDET
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Borgerkirkens tilbud til børn fra 3 år til og med 1. klasse. 
Under gudstjenesten går vi på opdagelse i bibelens  
fantastiske fortællinger og gennem leg, spil, kon-
kurrencer og aktiviteter bliver vi klogere på livet, 
Gud og os selv.

11 TEMASØNDAGE OM  
OM VENSKAB, BEKENDTSKAB OG FÆLLESSKAB

Vi har alle brug for at høre til et sted og være en del af et fælles-
skab. Det er godt at mødes over en fælles hobby eller interesse, 
men hvordan opbygger vi gode og trygge venskaber, så vi oplever, 
at vi er forbundne med hinanden?

Du kan ikke være en del af et fællesskab uden at bidrage og inve-
stere dig selv. Nogle gange investerer vi forkert. Det gør ondt.

Borgerkirken inviterer til 11 temasøndage om fællesskaber og 
venskaber. Vi vil se på, hvordan venskaber opstår og udvikler 
sig, og vi vil undersøge hvad Gud har investeret for at tilbyde os 
venskab med sig selv og med hinanden. Sammen vil vi se på, 
hvordan vi kan få venskab med Gud og udvikle vores venskab 
med ham.

Gudstjenesten 

starter kl. 11

Søndag 15/4
 Walk & Talk i haven

Søndag 22/4: KONFIRMATION
 Ja til venskab 

Søndag 29/4
 Bliv en bedre ven

Søndag 6/5: ingen gudstjeneste

Søndag 13/5
 Kvinder - hjerte ved hjerte

Søndag 20/5: PINSEDAG
 Plads til alle?

Søndag 27/5
 Ryk en balle

Søndag 3/6
 Mænd - skulder ved skulder

Søndag 10/6
 De mødtes tilfældigt

Søndag 17/6
 Fra bekendtskab til venskab

Søndag 24/6
 En ven i nøden

Søndag 1/7
 En ven for livet
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