
Kopier begge de 
medfølgende ark, så 
der er nok til alle børn. 
(Husk også at lave et 
ekstra sæt til dig selv, 
så du kan øve dig inden 
børnemødet.)
Klip kanterne af og lim de 
to stykker sammen som 
vist på billedet.

Fold papiret på midten på 
den lange led. 
Læg papiret som vidst på 
billedet. 

Fold bagom ved stregen 
mellem silhuetten af 
Jesus og korset/graven.

Fold den anden ende 
af papiret fremover 
midt gennem billedet af 
drengen. 
Læg den ende, du lige 
har foldet, ned under 
den anden, så begge 
lim-trekanter kommer til 
syne.

Lim sekskanten sammen 
ved de to lim-trekanter.

Fold sekskanten langs de 
tre stiplede linier.

Fold både den ene og 
den anden vej og pres 
kanterne godt.

Som figuren ser ud nu, er  
der en (flad) forside og 
en (flad) bagside. Men her 
kommer „tryllekunsten 
ind i billedet, for der er 
faktisk også en skjult 
(flad) tredie side, som 
kan komme frem ved 

En sekskant, der - næsten som en tryllekunst - kan vendes 
og fortælle om vejen til Himlen - side 1

at folde og vende som 
beskrevet i næste spalte.
1-3: Skub midten af de 
tre billeder (midten 
af bogen, midten af 
silhuetten og midten 
mellem det hvide hjerte 
og teksten) nedad og hold 
hjørnerne helt sammen 
for neden. 

4-6: Nu kan sekskanten 
åbnes for oven og vendes, 
så nye billeder kommer 
frem. Kan du ikke få dette 
til at virke, så husk at 
holde siderne sammen for 
neden.

Sekskanten kan vendes 
igen og igen, indtil de 
første billeder kommer til 
syne igen.
Trekanten med det sorte 
hjerte (der kommer 
frem, når man har vendt 
sekskanten én gang), skal 
limes fast på papiret 
under.

OBS:
Det kan godt tage lidt 
tid at lære at vende 
sekskanten, men når man 
først har fundet metoden, 
går det rigtig nemt.

Forklaring til børnene:
Lad børnene øve sig på, hvordan de kan fortælle 
andre om vejen til Himlen. Hjælp dem med at huske, 
hvad de forskellige tegninger betyder. Dette er 
også en god repetition for børnene selv.
Side 1: I Himlen er der: Jesus, folk, der har rene 
hjerter, livets bog
Side 2: I Himlen er der ikke: Noget at være ked af, 
sol (Gud er vores lys), folk, som ikke har fået renset 
deres hjerter.
Side 3: Sådan kommer du til Himlen: 1. Tro på Je-
sus. 2. Bed Jesus om at rense dit hjerte.

GPS 75: Paulus møder Jesus
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