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SAMAN TAKKAR VI FOR
•  det vakre landet vårt og  
 den tusenårige kristne   
 arven i Norge
• alle som deler trua på 
 Jesus med andre
• at vi gjennom NMS og   
 NMSU får vere del av  
 eit globalt fellesskap

SAMAN BER VI OM
• at glede og forventning  
 skal prege førebuingar   
 og gjennomføring 
• at mange frå heile landet 
 og i alle aldersgrupper  
 må kome saman 
• at vi skal vere med  
 på å synleggjere Guds 
 rike i NMS Region Møre

SAMAN BER VI FOR
• planleggingsarbeidet  
 i komiteane
• gjestene frå  
 inn- og utland 
• arbeidet i landsstyre,  
 regionar og på lokalplan,  
 at vi saman kan finne  
 rett kurs for NMS

BØNEKORT 

”EG ER VINTREET,  
DE ER GREINENE”
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