
PLANT SAMMEN  
Sammen planter vi evangeliet og nye menigheder 
i Nordjylland 
 

BED SAMMEN 
Brønderslev 

Hjallerup 

Svenstrup 

Frederikshavn 

Fjerritslev 

Skagen 

Nibe 

Støvring 

Bedsted 

Byer du får på hjerte 

Mere info: www.evfri.dk/plantsammen   
Bliv del af facebookgruppe: facebook.com/groups/660144328769395 
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BØNNEGUIDE 
BED ALENE: 

Finde en rytme hvor du beder for PLANT 

SAMMEN. Sæt en reminder i din kalender 

1. Vælg en by 2. Undersøg lidt om byen 3. Bed 
 

BED SAMMEN: 

Tag bedekort frem til ledermøde, 

netværksgruppe, menighedslejr, 

bedemøde osv. Bed tre minutter 

for det! 
 

NORDJYSKE TAL: 

529.000 indbyggere.  

437.000 medlemmer af folkekirken. 

15.000-20000 (estimeret) medlemmer af 

migrantkirker, katolske kirker eller frikirker. 

72.000 er ikke medlem af en kristen kirke. Endnu 

flere kender ikke Jesus som verdens frelser! 
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PLANT SAMMEN  
Sammen planter vi evangeliet og nye menigheder 
i Nordjylland 
 

Navn: ____________________________________ E-mail: __________________________________ 

 

Telefon: __________________________________ Kirke: ___________________________________ 

 

Jeg vil hjælpe med byggeklub i Hjallerup (onsdag kl. 16.30-19.00): ____ månedlig ____ lejlighedsvis 

Jeg vil hjælpe med andre tiltag i Hjallerup:   ____ månedlig ____ lejlighedsvis 

Byer hvor jeg ser muligheder og behov: _____________________________________________________ 

Jeg ønsker at være med i forbønskreds: ________ (bedeemner sendes ud via sms og facebookgruppe) 

Give en pengegave til projekt i Hjallerup (indsamlingsmål er 7.500 kr.): ____________ (notér beløb) 

MobilePay 510294 (Nordstjernen) – skriv ”Plant sammen” på indbetaling 
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