
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

DEN STORE 
JULEPLAN
5 temasøndage om  
gaver, håb og uperfekthed
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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, kon-
kurrencer og aktiviteter bliver vi klogere på livet, 
Gud og os selv.

5 TEMASØNDAGE OM  
GAVER, HÅB OG UPERFEKTHED
Kalenderen siger jul igen, og hvad siger du? En skøn og dejlig 
ventetid? Eller vil du hellere spole frem til det nye år i en fart? 
Planer bliver lagt for julen, og dejligt er det når planerne lykkes. 
Men det er ikke alle planer, der bliver som vi ønsker det. Drømmen 
om den perfekte jul forblev måske en drøm.

Men julen har været undervejs og planlagt længe før oktobers 
travlhed. Gud har for længe siden planlagt en jul, en gave og et 
håb, der på overfladen ser alt andet end perfekt ud. Så er der 
måske alligevel håb for os alle om en jul, som varer noget længere 
end til påske.

Borgerkirken inviterer til 5 temasøndage i advents- og juletiden, 
hvor vi vil droppe den overfladiske perfekthed for at gå bag om 
livet og ind til julen med nyt håb og ny forventning.

Gudstjenesten 

starter kl. 11

Omslaget viser to af fire adventsmalerier af kunsteren Helle Noer.  
Kom og se dem alle i kirken.

Søndag 3/12:
Perfekt på den gode måde 
- om Guds begyndelse med Adam og os

Søndag 10/12:
Uperfekt på den gode måde 
- om Guds investering i Abraham og os

Søndag 17/12:
Ventetid eller spild af tid? 
- om Guds løfter til Moses og os

Søndag 24/12:
Perfekt er en gave 
- om at øve sig på at tage imod

Søndag 7/1: 
Håbet på den lange bane 
- om at leve i nuet og i evigheden
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