
9 gudstjenester i 
Borgerkirken 
om at bede

Er der nogen?
Hallo!

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.



Hvor henvender vi os, når der er store ting 
på spil i vores liv, eller når man står på 
kanten af livet? Måske kunne det hjælpe 
med en lille bøn, måske man skulle bede et 
Fadervor, men er det ikke bare en remse af 
ord der står i kø?

Bibelen er fuld af ord, men Fadervor er faktisk det eneste, 
Jesus lærte sine disciple udenad. Borgerkirken inviterer til en 
temaserie om at bede, hvor vi gennem 9 søndage vil se på det 
at bede og gennemgå Fadervor linje for linje. Kom og vær med, 
når vores præst Frands taler letforståeligt og med humor om, 
hvordan du kan henvende dig til Gud i bøn.

Søndag 13/1
1 Hvad er bøn? 
 Introduktion til bøn

Søndag 20/1
2 Far, nu skal du høre 
 Vor far, du som er i himlene

Søndag 27/1
3 Hvem er hvem?
 Helliget blive dit navn 

 
Søndag 3/2
4  Ske min vilje
  Komme dit rige, ske din vilje, 

som i himlen således også på 
jorden 

Søndag 10/2
Vinterferie

Søndag 17/2
5 Giv os i dag lige præcis nok 
 Giv os i dag vort daglige brød 

 
Søndag 24/2
6  Skylder vi noget?
  Forlad os vor skyld som også 

vi forlader vore skyldnere

Søndag 3/3  Fastelavn
7 Hvad kan jeg friste med?
 Led os ikke ind i fristelse, 

 
Søndag 10/3
8 Fri os fra
 Men fri os fra det onde  

Søndag 17/3
9  Har du styr på det? 
  For dit er riget og magten 

og æren i evighed! Amen 

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.

Hallo!

For alle 

  juniorer


