
Dette er en søt og morsom app som lærer barn og voksne om aftenbønn og 
dåp. Spennende aktiviteter for barn 2-6 år: Velg klær for familien til lillebrors 
dåpsdag. Hjelp Linda med å rydde rommet når dagen er over. 

HUSET
Det er kveld og barna skal rydde rommet til Linda. Leker, kosedyr og klær skal 
legges på riktig plass. Det er fint å takke for tingene sine, menneskene rundt 
seg og dagen som har gått. Slik kan barn og voksne avslutte dagen sammen 
og begynne kveldsritualet.

KIRKEN
Lindas lillebror skal døpes. Barna skal invitere en stor og fargerik familie til 
dåpsdagen. De kan velge mellom mange fine og morsomme klær. 

Karakterene og miljøet i appen er hentet fra boka ”Linda og den lille kirka”, 
som deles ut til fireåringer i mange menigheter i Den norske kirke. 
Appen koster kr.22. 

Søk etter “Takk for i dag” eller “Skrifthuset” i app-butikkene. Alle som har 
lastet ned førsteutgaven fra 2014 i AppStore vil motta oppdatering av den 
nye utgaven GRATIS. I GooglePlay må den nye utgaven innstalleres på nytt og 
betales. Gratisutgaven fra 2014 i GooglePlay kan fortsatt brukes, men vil ikke 
bli oppdatert.

Den nye Appen vil  automatisk bli oppdatert med et nytt rom “HEI” i løpet 
av våren 2017. Der kan barna lage tegninger og bilder som de kan dele med  
venner, familie og faddere. 

www.skrifthuset.no
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