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I appen «Takk for i dag» blir 4-åringen kjent med personer
og miljø fra boka «Linda og den lille kirka».
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Hvis menigheten bruker SMS eller epost som invitasjon til
utdeling av bok kan familien laste ned appen direkte på
sin smarttelefon. Vi har laget en mal for slike invitasjoner,
der menigheten selv kan skrive inn tid og sted, m.m.
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Dersom man fortsatt sender brev i posten, kan familien
laste ned appen ved å søke «Takk for i dag» i AppStore
eller GooglePlay.
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HUSET
Det er kveld og du skal rydde leker, kosedyr og klær. Det
er fint å takke for tingene sine og for dagen som har gått.
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KIRKEN
Familien pynter seg til Lillebrors dåp. Du kan velge mellom
mange morsomme klær og oppdage spennende ting i
glassmaleriet bak døpefonten.

KIRKEN
Familien pynter seg til Lillebrors dåp. Du kan velge mellom
mange morsomme klær og oppdage spennende ting i
glassmaleriet bak døpefonten.

KIRKEN
Familien pynter seg til Lillebrors dåp. Du kan velge mellom
mange morsomme klær og oppdage spennende ting i
glassmaleriet bak døpefonten.

SYNG SELV
Du kan spille fire av sangene i appen sammen med Lindas
eget orkester. Du kan synge, slå takten og velge hvilke
instrument som skal være med.
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