
 
 

Fotokopier det antal ark, du skal bruge.  
 Giv hvert barn et ark til at farvelægge.  
 Klip korset ud og fold begge sider ved den stiplede line.  
 Klip spionerne ud.  Lav et lille hul i vinduet me

 
Den røde snor reddede Rahabs liv
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1) Kopierað tað nøgd, ið tú skal brúka.
2) Gev hvørjum barni eitt ark til at lita.
3) Klipp krossin út og falda báðar síður við tær stiplaðu linjuna.
4) Klipp njósnarirnar út. Ger eitt lítið hol í vindeyga við einum saksi ella blýanti. Drag eitt reytt 
    satinband (ella innpakkingarband) ígjøgnum vindeyga og set tað fast við klisturbandi á baksíðuna.
    Set njósnarirnar fastar á tann reyða bandið við lím ella klisturband. Nú hava børnini eitt bókamerki,
    sum kann hjálpa teimum at minnast søguna.

Tað reyða togið bjargaði lívinum hjá Rahab. Bara Jesus kann bjarga okkara lívið ígjøgnum tað 
Hann gjørdi fyri okkum á krossinum (opna bókamerkið so vísur tað ein kross) 

falda her

falda krossin út

Bókamerki

Rahab sígur njósnarirnar niður úr vindeyganum í togi
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