
 

 

Alene Kristus er mit håb, 

han er mit sikre sejrshåb. 

Min hjørnesten og tilflugtsborg, 

han er mit værn i frygt og sorg. 

Et væld så dybt af kærlighed, 

hos ham alene har jeg fred. 

Han er min trøst, hvor end jeg går; 

her i hans kærlighed jeg står 

                                                                Stuart Townend 
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      Guds                                       
      omsorg  
                   og troskab 

 
 
 
 
 

  Velkommen til 
 
 
 

  Kirke og missionsdage i Gram 

  Tirsdag den 1. - onsdag den 2. og torsdag den 3. februar 

   Hver aften kl. 19.00 
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Tirsdag den 1. februar i Gram Kirke  

Altergangsgudstjeneste 

v/ pastor Erik Holmgaard, Haderslev 

Emne: ”Trosbekendelsen – knaster eller knager?” 

Sognekoret medvirker. 

 

Efter gudstjenesten er alle velkomne  

til gratis kaffe og kort afslutning i  

Gram Menighedshus, Kirkealle 4 
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Onsdag den 2. februar i Gram Menighedshus 

v/ missionær 

Bjarne Hvidberg, Tistrup. 

Emne: ”Længsel” 

 

Torsdag den 3. februar i Gram Menighedshus 

v/ tidligere missionær i Gram 

Arne Nørgaard, Kolding. 

Emne: ”Erindringens kunst” 
 

  Velkommen  
   Gram Indre Mission 
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