
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

- om mig, min bagage og min identitet

NEM-ID ELLER 
HVEM-ID?
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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.

9 TEMASØNDAGE OM 
IDENTITET OG NÆRE RELATIONER
”Sådan er jeg nu engang.” En velkendt formulering, men hvem er jeg 
egentlig? Hvad har jeg med i bagagen, som har formet mig til den jeg er? 
Hvordan skal jeg ”realisere mig selv”, lige der hvor jeg er i livet nu, og  
hvordan skal jeg reagere på alt det der møder mig?

Borgerkirken inviterer til 9 temasøndage om identitet, hvor vi vil undersø-
ge vores bagage, ”pakke noget af den om”, og se hvilken rolle kærlighed, 
forpligtelse, tilgivelse og tro spiller i vores forskellige livssituationer.

Kom med når vores præst Frands med humor og alvor taler letforståeligt 
om, hvordan vores identitet formes i samspil med familie, venner og fjender 
og af Gud.

Søndag 7/5: Mors Dag 
Mor på mange måder - En mors kærlighed

Søndag 14/5: 
Født til hvad? - Præcis i barnehøjde

Søndag 21/5:  
Er jeg den eneste ene? - Singlelivet forfra

Søndag 28/5:  
Tør du bruge fortrydtasten? - Parforholdet omvendt

Søndag 4/6: Pinsedag  
Fælles men ikke ens - Venner og fjender

Søndag 11/6: Fars Dag  
Far på mange måder - En fars kærlighed

Søndag 18/6:  
Må jeg blande mig? - Voksne familieforhold

Søndag 25/6:  
Hvor går jeg nu hen? - Tab ved skilsmisse og død

Søndag 2/7:  
Hvor kan jeg stå fast? - Min identitet hos Gud

Gudstjenesten 
starter kl. 11
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