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Hej! Jeg hedder Samuel, og jeg er 8 år. Min lillesøster hedder 

Rakel, og hun er 6 år. Vi bor sammen med vores far og mor i 

Jerusalem, som er en stor by i vores land, som hedder Israel. 

Måske har du hørt om Jerusalem før? Man hører tit om vores by i 

Bibelen. Det var nemlig her, at Jesus døde og blev levende igen.

Jeg går i 2. klasse, og min lillesøster går i 0.klasse. Rakel kan 

godt li’ at være på legepladsen. Jeg elsker at spille fodbold, og 

jeg spiller næsten hver dag henne i skolegården. Vi spiller på en 

asfaltbane, så det kan godt gøre lidt ondt, når man falder. Vi har 

nemlig næsten ingen græsplæner i Jerusalem.

Jeg har hørt, at man i Danmark siger ’Hej’ og ’Go’ morgen’. Vi 

siger ’Shalom’ og ’boker tov’. Det er fordi vi snakker hebraisk i 

Israel.

SAMUEL OG 
RAKEL I ISRAEL
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SABBAT OG SABBAT-
SKOLE

Hej!

Vi vil gerne fortælle jer om alle de fester vi fejrer. Men først skal I 

høre lidt om vores hverdag – og om den fest vi fejrer hver uge.

Vi går i skole hver dag fra søndag til fredag og holder weekend 

fra fredag middag til lørdag aften. Vi kalder det bare sabbat i ste-

det for weekend, for det hedder det på hebræisk. Om lørdagen 

går vi til gudstjeneste sammen med vores mor og far. Vi kommer 

i en menighed for messianske jøder. Det er jøder, der tror på, at 

Jesus er deres frelser (Messias).

Jeg synes, at de voksne snakker lidt for meget, så det er godt, 

at vi kan være i sabbatskolen i stedet for. Det er det samme som 

jeres søndagsskole. Her er vi sammen med vores venner og laver 

mange forskellige ting: tegner, synger, hører om Jesus og får 

kage og saftevand. Det er rigtigt sjovt. Men at fejre sabbet fredag 

aften i vores familie er næsten lige så godt. Så tænder mor 

sabbatslys og vi 

spiser, og hygger 

os sammen.
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Aktivitet: Lav 2 sabbatslysestager af saltdej.

I rigtigt mange familier i Israel samles familien fredag aften, når 

sabbatten begynder. Mor tænder 2 lys og siger en velsignelse, og 

så spiser man dejlig mad og hygger sig.

Opskrift på saltdej:

5 dl mel, 3 dl fint salt, 3 dl varmt vand tilsat lidt madolie.
Mel og salt blandes godt, hvorefter der tilsættes vand.
Dejen æltes godt. Den skal være glat og smidig. Hviler i en time.
Hvert barn kan nu forme 2 lysestager. Brug gafler , tændstikker 
og andet til at lave mønstre med.

Med enden af et lys laver man et hul til lyset. Lysestagerne kan 
pensles med vand med salt i, for at de skal
blive blanke.

Bages ved 100 grader i 3-4 timer.
Lysestagerne kan evt. males, når de er bagt.

Mor tænder lysene og bevæger 
hænderne hen over dem, mens 
hun siger:

Lovet været du, Herre, vor Gud, 
verdens konge, som har helliget 
os ved dine bud og befalet os at 
tænde højtidslys.
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GODT NYTÅR
Hej med Jer! 

Wow, så er sommerferien forbi, og vi skal starte i skole igen. Vi 

har haft ferie i 2 dejlige måneder, hvor der har været masser af tid 

til at bade. Har i også badestrande i Danmark? 

Jeg kan godt li’ at starte i skole igen, for vi har tre små ferier 

allerede i den første måned, fordi vi fejrer tre fester.

Den første elsker jeg. Det er Rosh HaShanah, som er vores 

nytårsfest. Præsten blæser i Shofar, som er et vædderhorn. Det 

lyder sjovt og højt. Vi laver fine kort til hinanden, og så spiser vi 
honningkager og æbler, som vi dypper i honning. Det gør vi for at 

ønske hinanden et godt og sødt nytår. Vi tænker også på nogle af 

de ting, vi har gjort forkert, så vi kan få sagt undskyld for dem. 

Når der er gået 10 dage kommer den anden fest, Yom Kippur. 

Denne dag er der helt stille. Ingen butikker er åbne, ingen biler og 

busser på vejene, og der er heller ingen flyvemaskiner i luften. Vi 
fejrer, at Gud har tilgivet os alting. For at se rene ud har alle hvidt 

tøj på. Den sidste fest må du høre om senere.
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DA JESUS VAR BARN
Hej igen!

Nøj, hvor havde vi bare en spændende dag i går. Vi stod rigtig 

tidligt op – også før mor og far, for vi var bare så spændte. Turen 

gik til Nazaret. Det tager ca. 2 timer at køre derop. Kender I godt 

Nazaret? Det var her, Jesus boede, da han var barn. Selvfølgelig 

ser byen ikke ud nu, som den gjorde for 2000 år siden, men der 

er alligevel nogle særlige steder. Det første, vi så, var en kæmpe 

stor kirke. Det er den største kirke, som findes i alle de lande, 
der ligger tæt på os. Kirken er bygget til minde om, at Jesu mor, 

Maria, fik besøg af en engel, som fortalte hende, at hun skulle 
være mor til Jesus.

Men det bedste sted, vi var, kaldes Nazareth Village (landsbyen 

Nazaret). Her kan man se, hvordan det har set ud, da Jesus var 

barn. Der går også nogle mennesker rundt, som skal forestille, 

at de levede for 2000 år siden. Vi så nogle børn, der spillede 

bold. Vi prøvede også, hvor svært det er at få fårene ind i folden 

– puha! De havde bygget et værksted, så vi 

kunne se, hvor Jesu far Josef arbejdede. Den-

gang skulle børnene hjælpe deres forældre med 

arbejdet, så mon ikke Jesus har siddet meget i 

sådan et værksted? Tænk, at selv om Jesus er 

Guds søn, så var 

han også et barn 

– som du og jeg.
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HULER OG NYTÅR

Hej!

Kan du li’ at bygge huler? Rakel og jeg elsker det. Vi prøver altid, 

om vi ikke kan bygge den lidt større og bedre end sidste gang. 

Alle lege bliver altså også lige lidt mere spændende, når de leges 

inde i en hule, ik’? Det bedste er, når far vil hjælpe, for så er det 

sikkert, at hulen bliver super god. Kender du historien om Moses 

og israelitterne? De vandrede i ørkenen i 40 år, inden de kom ind 

i det land, som Gud havde lovet dem. Mens de boede i ørkenen, 

byggede de nogle små hytter af palmegrene.

Vi har lige fejret Sukkot. Det er en fest, hvor vi prøver at gøre 

lige som dem. Vi byggede en sukka på vores terrasse. En sukka 

er en slags hule bygget af grene 

og blade. Vi kalder den også for 

en løvhytte. Vi dekorerede den 

med frugter, og vi har spist ude i 

den i en hel uge. Far og Samuel 

prøvede også at sove ude i den. 

Det var rigtig sjovt. Man kunne 

se stjernerne på himlen igen-

nem grenene i taget. Far fortalte, 

at Sukkot er en fest, hvor vi er 

glade, fordi Gud også er med 

os i dag, ligesom han var med 

isrealitterne ude i ørkenen.



9

Vi laver vores egen løvhytte

Lav en stor løvhytte i børneklubben eller derhjemme.

Fremskaf en havepavillon (købes hos Jysk). På taget lægges der 

en masse bambus- eller elefantgræs. Det ligner næsten palme-

grene. Pynt løvhytten op med vimpler og flagkæder, der hænges 
under loftet.

Vimpler og flagkæder laves af gavepapir og karton i flotte farver 
og sættes på snor.

Vimpler klippes af foldet gavepapir. Bredde: 6 cm. Længde: 9 

cm. (foldet som en lang trekant).

Brug en lille clipsmaskine til at holde vimpler og flag på snoren.
Er løvhytten ikke flot nu?

Nu skal der rigtig hygges i løvhytten. På et 

lille bord sættes frugt, spil og bøger frem – 

og så siger vi VELKOMMEN til løvhyttefest.
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VI TÆNDER ET LYS

Hej igen!

Vi har hørt, at det er mørkt og koldt i Danmark, når det bliver 

december måned. Og at I tænder lys, når det er advent, som en 

nedtælling til juleaften, hvor I mindes, at Jesus kom til jorden. 

Det lyder hyggeligt. December i Israel kan også være mørk og 

kold, men her fejrer vi ikke jul – heller ikke selvom nogle af os tror 

på Jesus.

Vi har valgt at fejre de jødiske helligdage i stedet for. Vi har dog 

en helligdag, som minder lidt om jeres jul; nemlig Hanukka. Det 

er til minde om, at en stor syvarmet lysestage, som for mange 

år siden stod i templet i Jerusalem, kunne brænde i otte dage, 

selvom den kun havde olie nok til én dag. Gud gjorde altså et mi-

rakel. Derfor laver vi en niarmet lysestage, som kaldes en hanuk-

kia, hvor vi tænder et lys for hver dag i festen, der varer en uge. 

Festen ligger i december, og man kan godt sige, at det minder 

lidt om jeres advent – vi 

tænder et lys, når det er 

mørkt udenfor, til minde 

om, at Gud kom til men-

nesker for at give lys. Og 

det lys var Jesus! 

Når det er Hanukka spiser vi 

mange sufganiot
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Vi laver en Hanukka-stage

Rigtig mange børn i Israel laver deres egen Hanukka-stage med 

9 lys. Se godt på billederne, så tror jeg, du kan lave en stage til at 

stå og pynte på dit bord.

1. Brug en paptallerken, karton og 

grillpinde af træ.

2. Lav flammerne af gavebånd, 
som du slår en knude på.

3. Stil stagen i en halv kartoffel, der 
er pakket ind i sølvpapir.

4. Lim perler på som pynt.
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DRONNING ESTER

Hej igen!

Vi har mange forskellige højtider i vores land. I februar eller marts 

fejrer vi den jødiske højtid Purim. Det er en fest, hvor vi mindes 

dronning Ester fra Bibelen. Hun var en jødisk pige, som blev gift 

med den persiske konge Ahasverus. Kongen havde en ond rådg-

iver, der hed Haman, som ville slå alle jøderne ihjel. Men med 

hjælp fra sin onkel Mordechai fik Esther forhindret det, og Haman 
blev straffet. 

Vi fejrer dagen ved at læse Esters Bog op i vores synagoge. 

Hver gang vi hører ordet ”Haman”, buher vi, tramper med fød-

derne og bruger rasler til at larme med, for han var den onde. 

Men hver gang vi hører ordet ”Mordechai”, råber vi hurra og er 

glade. Jeg har lavet en rigtig god rasle i år, så nu er jeg klar til at 

larme henne i synagogen! 

Vi synes, at det sjoveste ved Purim er at klæde sig ud. Sidste 

år var jeg, Samuel, klædt ud som politimand, men i år tror jeg, at 

jeg vil være Spiderman. Sidste år var Rakel 

Tornerose, men i år vil hun hellere være Aske-

pot. Kan I også godt lide at være udklædt? 

Vi spiser også nogle lækre kager, de hedder 

”Hamans ører”, og vi giver hinanden og de 

fattige gaver. 
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Udklædning, sjov og ballade

Til Purimsfesten klæder mange piger sig ud 

som dronning Ester. 

Brug fantasien, find udklædningstøjet frem og 
lav evt. konge- og dronningekroner.

Du skal bruge:

farvet karton

elastik

saks

limstift

klipsemaskine

Se på billederne, så går det fint!
God Purimsfest!
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JESUS VAR PÅSKELAM
Hej!

Nu vil vi fortælle jer om Pesach, som er den jødiske påske. 

Påskefesten varer en hel uge, og vi holder den på ca. samme 

tid, som I holder jeres påske. For jøder, der ikke tror på Jesus, 

er påsken en fest til minde om, at Gud frelste israelitterne fra 

at være Faraos slaver, da Moses førte dem ud af Egypten. For 

kristne er påsken en fest til minde om, at Jesus døde på korset 

for vores synder og opstod igen påskemorgen. For os messian-

ske jøder er påsken en blanding af de to fester.

Vi følger de jødiske traditioner og holder bl.a. et påskemåltid, 

hvor vi spiser en række ting med særlig betydning. Fx usyret 

brød til minde om, at israelitterne havde travlt på vej ud af 

Egypten, så brødet nåede ikke at hæve. Bitre urter til minde om 

slavernes tårer. Et hårdkogt æg som tegn på håb. Haroset til 

minde om det mudder, slaverne brugte til at lave mursten med.

Jesus er vores påskelam, som ikke kun reddede slaverne i 

Egypten, men ønsker at redde alle mennesker, der tror på, at 

da han døde på korset, tilgav Gud alt det, vi har gjort forkert! Vi 

elsker Pesach! Der er så mange ting at sige TAK for. Den dejlige 

mad, at vi har skolefri og derfor masser af tid til at lege, men 

mest fordi, den minder os om, 

at Gud har tilgivet os alle!
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Vi bager knækbrød til påske

I en hel uge omkring påske, spiser man i Israel knækbrød. 

Brødet hedder ’matzot’. Man kan slet ikke købe franskbrød. 

Bagerbutikken er lukket.

Matzot køber man hos købmanden i store kasser.

Prøv at bage dit eget knækbrød til påske.

50 g havregryn

50 g sesamfrø

50 g hørfrø

50 g solsikkekærner

2 tsk bagepulver

1½ tsk havsalt

200 g hvedemel

250 ml vand

75 ml rapsolie

Det hele blandes godt sam-

men. Dejen deles i 3.

Hver del rulles ud mellem 2 stykker 

bagepapir. Fjern det øverste 

bagepapir og skær dejen med en 

pizzakniv i stykker á 4 x 4 cm.

Bages i ovnen ved 180 grader varm 

luft i ca. 15 min til de er gyldne.

Bræk knækbrødet ud og lad det 

afkøle.

Velbekomme og god påske!



16

VI FESTER FOR 
HØSTEN
Hej!

I går var vi ude at bade i Middelhavet. Ih, hvor var det bare skønt! 

Kan I også godt li’ at bade? Fra vores terrasse kan vi se et andet 

hav, som ligger ude i ørkenen. Det hedder Det Døde Hav. Det 

hedder sådan, fordi der er så meget salt i vandet, at ingen dyr 

eller planter kan leve der. Det svier også vildt meget, hvis man 

får vandet i øjnene. Det sjove ved dette hav er, at man kan flyde, 
fordi der er så meget salt i vandet – det er rigtig sjovt! 

Vi har snart fortalt jer om alle de store jødiske fester, men I 

mangler at høre om den sidste: Shavuot. Det er en høstfest, hvor 

vi takker for, at vi kan høste kornet på markerne, men også en 

fest til minde om, at Gud gav de ti bud til Moses på Sinai bjerg. 

Jeg synes godt nok, at de bud kan være lidt svære. Vi har lært 

i Sabbatskolen, at Jesus godt ved, at vi ikke kan holde budene. 

Det var det, han tilgav os på korset. Tak Jesus!

Til denne fest spiser vi alt, der er lavet af mælk for at mindes, 

at Gud engang sagde, at Israel var et land, der flød med mælk og 
honning.

Gud har skabt alle lande, og det er altså sejt at tænke på, at vi 

er i den samme Guds familie, uanset hvilket land vi bor i! Shalom 

Samuel og Rakel
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Vi laver danske og israelske flag

I Israel bruger man ofte sit flag. Fx sætter man det på familiens 
bil, når man fejrer nationaldagen. Så hænger man det også op i 

hele byen. Men man bruger det ikke til fødselsdage, sådan som 

man gør det i Danmark, hvor vi sætter det på bordet og i kagen.

Har du tænkt på, at der er et kors på det danske flag. Det minder 
os om Jesus.

På det israelske flag er der en blå stjerne, som minder os om 
kong David, der er skrevet om i bibelen.

Du skal bruge: Hvidt og rødt papir, grillpinde, lim og en blå touch.

Dansk flag: Rødt flag, 8 x 12 cm., klip hvide strimler og lim dem 
på som et kors.

Israelsk flag: Hvidt flag, 8 x 12 cm, tegn streger med blå touch og 
en David-stjerne (øv dig lidt på et stykke

papir, Davids-stjernen er 2 trekanter.)
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Johan, Magnus, Amanda og Simon bor sammen med deres far 

og mor i Tel Aviv, som er den største by i Israel. Den ligger lige 

ved Middelhavet, og de har bare fem minutter til en kæmpe stor 

strand 

Rebakka og Hannah bor i Jerusalem sammen med deres far 

og mor. Jerusalem er hovedstaden i Israel, og byen ligger oppe 

i bjergene. Fra deres altan kan de se et andet hav, nemlig Det 

Døde Hav. 

Johan bor sammen med 

sine søskende Magnus, 

Amanda og Simon i Israel. 

Det samme gør Rebekka og 

Hannah. De vil fortælle lidt 

om, hvordan det er at være 

dansker og bo i Israel.

DANSKE BØRN I ISRAEL

Johan kan hoppe

Gud i vores hjerter 

Guds tørre ørken 

Pjask og sjask i vandet 

Amanda og englene i Betlehem 

INDHOLD
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JOHAN KAN HOPPE

Hej! 

Mit navn er Johan, og jeg er 7 år. Jeg bor i Jaffo, som er en by i 
Israel. 

Jeg går i 2. klasse på en skotsk skole. Vi snakker engelsk i sko-

len, men vi lærer også hebræisk og arabisk. Jeg går i skole med 

børn fra mange steder i verden. Mine to bedste venner hedder 

Adi og Nihad, og de kommer her fra Israel. 

Når jeg har fri, er det bedste, jeg ved, at spille fodbold. Jeg 

spiller i en klub i Jaffo sammen med min lillebror Magnus. Vi 
spiller på en betonbane, så det kan godt gøre lidt ondt, når man 

falder. Min drøm er at blive lige så god som Messi eller Ronaldo. 

Så jeg skal vist træne meget endnu!

Det er meget varmt her i Israel, så er det rigtig dejligt, at vi 

bor meget tæt på stranden. Jeg synes det er sjovt at være ved 

stranden, for der er ofte store bølger, som jeg forsøger at hoppe 

over, men nogle gange er de så høje, 

at jeg hopper ind i dem i stedet. Når 

jeg tænker over det, så er det faktisk 

ret sejt, at Gud har skabt min krop, så 

jeg både kan løbe og hoppe. Det vil 

jeg huske at sige ham tak for. 

Kærlig hilsen Johan
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GUD I VORES HJERTER

Hej!

Vi hedder Rebekka og Hannah. Vi er 4 og 3 år gamle. Vi bor i Je-

rusalem sammen med vores mor og far. Da vi skulle til Danmark 

på sommerferie, prøvede vi at flyve i en stor flyvemaskine. Det 
var ret sjovt. Vi var så højt oppe, at alt nede på jorden blev helt 

småt. Vi kunne også se skyerne. Vi fik helt lyst til at prøve at gå 
på dem, for de så bløde ud, men det var vist bedst at lade være.

Men vi så ikke Gud! Det var egenlig mærkeligt, for vi har hørt, 

at Gud er i Himlen. Men så kom vi til at tænke på, at Gud ikke 

bor på en sky, men i vores hjerter. Det gør han, fordi vi er blevet 

hans børn, da vi blev døbt. Det betyder, 

at han altid er sammen med os og så tæt 

på os som vores eget hjerte. Det er rart at 

tænke på.

Mange hilsner fra Rebekka og Hannah
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Mezuzah (en kapsel, der sidder på dørkarmen)

Hannah og Rebekka bor i Jerusalem.  Der går de i børnehave. På 

dørkarmen sidder der en mezuzah. Hannah og Rebekka ser ofte 

de andre børns mødre røre ved mezuzahen, når de går gennem 

døren. Måske kysser de også den hånd, der har rørt ved den.

Når Hannah og Rebekka er hjemme hos legekammerater, ser de 

også mezuzahen på deres dørkarm. Inde i mezuzahen er der et 

stykke papir med ord fra bibelen.

Lav en mezuzah og sæt den på jeres dørkarm.

Du skal bruge:

Chokoladseæske.

Pynt et stykke papir med symboler fra Israel.

Få en voksen til at skrive bibelord fra 5. Mos 6,4-9 og 5. Mos 

11,13-21 på et stykke papir. Rul det sammen og læg det i æsken.

Pak æsken ind i det fint pyntede papir og hæng den op med 
tape.
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GUDS TØRRE ØRKEN

Hej

Jeg hedder Magnus. Jeg bor i Israel sammen med min familie, 

fordi min far er præst hernede.

Jeg er glad for at bo i Israel, for her er dejlig varmt det meste af 

året. Så jeg behøver ikke ret tit at huske min jakke. Min mor har 

vist mig på et stort verdenskort, hvor lille et land Israel er. Det er 

faktisk lige så stort som Jylland. Alligevel er naturen her meget 

mere end bare skov og marker. Helt i toppen af landet er der et 

kæmpe bjerg (Hermon), hvor vi kan kælke om vinteren. Store 

marker fyldt med frugttræer, fx appelsin-, æble-, citrontræer og 

bananpalmer. Vi kan bade i både Genesaret Sø, Det Døde Hav, 

Middelhavet og Det Røde Hav. Men mit ynglings sted er ørkenen!

Jeg elsker at gå ture i ørkenen, som nogle steder er fyldt med 

sand og andre steder er mest sten. Nogle gange ser vi kameler, 

firben, kæmpe biller og bjerggeder. Det sejeste var en gang, hvor 
vi så en skorpion! Min storebror og jeg prøver altid, hvor hurtigt 

vi kan komme op på de forskellige bjerge. Det er sejt, at Gud har 

skabt så meget forskelligt natur!

Magnus
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SOL – SOL – SOL – SOL

I Israel skinner solen næsten hver dag – om somme-

ren er det meget varmt.

LAV EN GLAD SOL

Du skal bruge:

 • farvede tændstikker
 • paptallerkener
 • maling og lim
 • selvklæbende rulleøjne

Se på billederne og kom i gang!

Hej hop! Her har du en glad sol.

Hæng den op i en snor!
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PJASK OG SJASK

Hej!

Elsker I også vand? Jeg er vild med vand. Min mor kalder mig for 

en vandhund!

Jeg synes bare, at det er så sjovt at plaske, pjaske og sjaske i 

vandet. Så det er ret heldigt, at jeg bor lige ved stranden hernede 

i Israel. Både fordi der er en dejlig strand med masser af sand og 

vand, men også fordi det er så varmt, at vi faktisk kan bade helt 

fra april indtil juleaften!

Jeg har også prøvet at bade i en stor sø, som hedder Gene-

saret Sø. Det var sjovt, for der kom nogle fisk helt hen til vores 
ben.

Da vi gik ned i vandet, var søen helt stille, men så begyndte det 

at blæse lidt, og lidt efter kom der nogle store bølger. Så fortalte 

min far om dengang, hvor Jesus sejlede på præcis denne sø, 

hvor der også kom nogle store bølger. Alle troede, at båden ville 

vælte, men så sagde Jesus “Schhh!”, og søen blev helt sille igen. 

Jeg synes altså, at han er lidt sej, ham 

Jesus!

Et ordentligt 

vandsprøjt fra 

Simon
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Fantasidyr lavet af pinde.

Næste gang du skal en tur til stranden... prøv så at samle pinde, 

som ligger på stranden.

Mal pindene i flotte farver. 
Når malingen er tør, kan du lime rulleøjne på. Og WUPTI... så har 

du flotte fantasidyr.
GOD TUR TIL STRANDEN.
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AMANDA OG ENGLEN

Hej

Jeg hedder Amanda og er lige blevet 4 år. Jeg bor i Israel sam-

men med mine forældre og 3 brødre. Jeg elsker at klæde mig 

ud som prinsesse i fine kjoler eller som fe med vinger, så jeg kan 
flyve.

Nu er det snart jul, og det er tredje gang, at jeg skal fejre jul i 

det samme land, som Jesus blev født i. Jeg har prøvet at være 

i Betlehem for at se det sted, hvor han blev født. Men der var 

ingen stald - kun en stor kirke, og jeg fandt heller ingen engle. 

Jeg ledte ellers efter englene, for jeg ville gerne se, hvordan de 

ser ud. Måske ligner de hvide feer med store vinger fyldt med 

glimmer, der glimter. Jeg ved det ikke; hvad tror du? 

Min mor siger, at engle har travlt med at hjælpe Gud. De kan 

slet ikke holde op, fordi de synes, Gud er så fantastisk god. Min 

mor siger også, at de tit er usynlige, så vi ikke kan se dem. Jeg 

tror nu alligevel, at jeg vil prøve at kigge godt efter næste gang, vi 

tager til Betlehem.
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’Et barn er født i Behtlehem’, sang englene julenat.

Har du været i Bethlehem?

Det har Amanda. Hun bor jo i Israel, og hun har været på tur til 

Bethlehem sammen med sin familie.

Lav en julenat-collage af Bethlehem.

Det vil være en sjov opgave for hele familien.

I skal bruge:

Pap, maling, limpistol, små æsker, hobbykniv og en lyskæde.

Bestem hvor stor en collage, I vil lave.

Find pap og mal det blåt (hos cykelhandleren kan man få et stort 

stykke pap).

Nu skal der laves en stor stjerne og mange små stjerner.

Og der skal males mange huse med vindueshuller i.

Lim en række huse på det store stykke pap.

Næste række huse limes på små papæsker, så der bliver plads til 

at lægge en lyskæde bagved rækken af nye huse.

Tænd lysene i Bethlehem.

Glædelig jul.



Israelske og danske børn 
sammen til sabbatsskole 

i Israel


