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 KOMFRIT UDGIVES AF LM KIDS  

Et blad for børn 

Nr. 1/2016

Komfrit, det nye Nådada



 
Velkommen til Komfrit. Vores nye 

børneblad i LM Kids. Det er et blad til 
dig på 6-10 år, men alle jer, der er yngre 
eller ældre må selvfølgelig gerne læse 
med! Måske kan I ikke lade være – for 

Komfrit er så lækkert og flot, at man har 
lyst til at læse det! 

Alt i dette nummer af Komfrit er selv-
følgelig nyt. Men det meste handler 

også om noget nyt. Tjek det ud!
Det føles som om, at vi bliver nye, når 

vi tror på Jesus. Vi kan ikke se det, men 
det kan Gud. Han kan se, at vi bliver helt 
nye indvendig, når vi tror på Jesus. Det 

er en helt fantastisk slags nyt!
Det nye Komfrit skal ud til alle børn. Så 
din klub får en kagemand, hvis I bevarer 
jeres abonnement. Det gælder også nye 

klubber, der opretter et abonnement. 
Det vil være vildt sjovt, hvis I sender 

fotos ind af jer og jeres kagemand.

INTRODUKTION/NAVNELEG

K o m  f r i t  f r e m ,  K o m f r i t

I kan altid skrive til Komfrit på mail: Komfrit@lmbu.dk eller adressen Komfrit, Strømvej 9, 6240 
Løgumkloster. Send en hilsen fra din klub, en vits, en kreativ ide eller noget andet sjovt. Vi er klar!

Af Maria Legarth

Komfrit nr. 12

Hvor mange ord kan du danne ud af navnet 
“Komfrit”? 
Skriv dem ned her på siden med en sprittusch

Komfrit nr. 1 3
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LM Kids

K o m f r it  u dg iv e s a f

KOLOFON
Komfrit  fejre alle dem, der bliver 
8 år! Send dit navn, adresse og dato 
for din fødselsdag til raketten, når 
du fylder 8 år. Hvis du fylder 9 eller 
10 år i 2016, må du også gerne være 
med. Skriv gerne i god tid! Når der 
er 10 navne, trækker vi lod om en 
fødselsdagsgave. Skriv til 

komfrit@lmbu.dk

K O N K U R R E N C E

RAKETTEN

Ditte B. Hansen, Lystrup

Christoffer Kofoed Kjær, 
Toftlund

Selma Jacobsen, Cambodja

Mathilde Andersen, 
Ballum

Julie Skov Hansen, 
Ballum

Mary Rosenbak Pedersen, 
Aakirkeby

Victoria Due Andersen, 
Rønne

Emma Jensen, Svaneke

Der sker 
noget nyt for 

levi 
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Noah Kronborg Hansen,
Skjern



Komfrit nr. 16

David er tre år. Både 
han og hans mor og 
far har fået noget nyt. 
En lillebror! – En lille 
baby. En lille
dreng. Et lille nyt 
menneske. Han 
hedder Silas. Hans 
mor siger, at det er et 
mirakel. En gave fra 
Gud til deres familie.
Silas har også fået 
nyt tøj. Det er gaver 
fra familie og venner. 
Men det meste tøj har 
han fra sin storebror 
David. David brugte 
det, da han var lille.
Der sker hele tiden 
noget nyt med Silas. 
Først sov han meget. 
Da han var fem uger, 
kunne han smile og 
pludre. Han vokser og 
bliver større.
David er glad for sin 
lillebror. Han vil gerne 
kysse ham og kramme 
ham. Han kan godt 
lide at røre ved sin 
lillebror.

David kan lide at spise 
kiks. Mariekiks. En 
dag gav han også sin 
lillebror Silas en kiks. 
Det var ikke så godt, 
for en baby kan kun 
drikke mælk. Men 
David ville bare være 
sød mod sin lillebror.
David elsker at hoppe 

på trampolin. Han kan 
også lide at køre på 
scooter. Han glæder 
sig til, at Silas kan 
hoppe sammen med 
ham på trampolinen.

Både David og Silas 
er navne fra bibelen. 
Deres mor og far ville 
gerne give deres dren-
ge et bibelsk navn. Og 
så synes de også, det er 
nogle pæne navne.
Hver dag læser de i en 
børnebibel for David 
og Silas. På den måde 
hører de om Gud 
og kommer til at 
kende ham.

Hans mor 
siger, at 

det er et 
mirakel. 

En gave fra 
Gud til deres 
familie.

Mød David og hans lillebror Silas

Lille ny

Mariekiks

Navne fra bibelen

Silas hjemme i stuen

Mor, David og Silas

REPORTAGE

Det hed børn i 2014

Kilde: Dansk Statistik

I 2014 var der 122 der hed Silas og 141 der hed 
David

FOTOS AF ANNE JENSEN

Komfrit nr. 1 7
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Komfrit nr. 18

Her er Anton. Anton er otte år og 
går i 1. klasse. I dag er det søndag, 
og Anton skal med sin mor og far 
i kirke. Anton synes nogle gange, 
det kan være lidt svært at forstå, 
hvad der bliver sagt henne i kirken. 
Heldigvis er mor og far rigtig gode 
til at forklare, hvad der sker.
I dag skal der være barnedåb. Det 
har Anton aldrig oplevet før. Kun 
den gang, han selv blev døbt, men 
det kan han altså ikke huske, så 
han er meget spændt på at se, hvad 
der skal ske.
I kirken kommer Lina og Martin op 
til døbefonten med deres nyfødte 
barn. Præsten snakker til dem om 
en gave, hvilket gør Anton helt 
forvirret. Anton spørger mor: ”Mor, 
hvad er det for en gave, præsten 
snakker om?” Mor forklarer: ”Når 
man bliver døbt, får man den 
største gave af alle. Man får frelsen 
af Gud, og når man engang dør, 
må man bo samme med Jesus i 
himlen.”
Pludselig rejser alle sig op og 
begynder på en remse. Anton bliver 
helt forskrækket. ”Mor, mor, hvad 
sker der nu? Hvorfor siger du det 
samme som alle de andre?” Mor 
bøjer sig ned og forklarer Anton: 
”Det er trobekendelsen, hvor vi 
siger, hvad vi tror på, altså Gud 
og Jesus. Det er ved tro på ham, at 

Når man 
bliver døbt, 
får man den 
største gave 

af alle. 
Man får 

frelsen af 
Gud, og når 
man engang 
dør, må man 
bo samme 
med Jesus 
i himlen.

AF

LINE HADBERG

En gave
barnet modtager dåbens gave.” Arh, 
det giver mening for Anton.
Der sker noget underligt igen. Præ-
sten går hen til barnet og tegner 
noget hen over barnet. Denne gang 
spørger Anton sin far: ”Far, hvorfor 
laver præsten sådan nogle underli-
ge ting hen over barnet?” Far smiler 
og svarer: ”Præsten tegner et kors 
for at vise, at det barn, som bliver 
døbt, tilhører Jesus, som døde på 
korset for alle vores synder.” Den 
historie kan Anton godt huske, at 
han har hørt før - den om, at Jesus 
døde på et kors.
Det næste, der sker, kommer helt 
bag på Anton. Præsten tager lidt 
vand i hænderne og plasker det lige 
i hovedet på barnet. Det lille barn 
begynder at græde. ”Far, far, hvorfor 
er præsten så ond? Hvorfor hælder 
han vand lige i hovedet på barnet?” 
og far svarer: ”Det er ikke for at 
være ond, men det er sådan, Jesus 
har lært os, at vi skal døbe børn. 
Det er på den måde, barnet får den 
gave, som din mor fortalte dig om.” 
Det tænker Anton lidt over, men 
bliver dog enig med sig selv om, at 
når barnet får den største gave af 
alle, nemlig frelsen og det evige liv 
hjemme hos ham, så går det nu nok 
med en lille smule vand i hovedet. 

FORTÆLLING

D

for

dåb
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EDITERING AF KOMFRIT

FOTOS AF BØRNEKLUBBEN ASLAN

været 10-15 børn.
Vi har holdt på-
skeevent, hvor vi 
hørte om Jesu indtog 
i Jerusalem. Hvert 
barn fik en palme-
gren, og vi ledte efter 
påskeæg. Vi talte også 
om den vidunderlige 
kærlighed, Jesus har 
til os. At Jesu død 
og genopstandelse 
bringer håb ind i vores 
hjerter. Jesus møder 
os og hjælper os.

Børneklubben i 
Hørgården, hvor jeg 
bor, er helt ny. Jeg har 
længe gerne villet 
starte en klub op i 
Hørgården, som er 
nogle boligblokke på 
Amager. Jeg har bedt 
meget til Gud om det. 
Og nu, hvor klubben er 
startet, har Gud givet 
svar på mine bønner. 
Tak, Gud!
Alle børnene i klub-
ben kommer fra vores 
gård. Hver gang har vi 

AF RANDI HJORTHOLM

Ny klub

SVAR: Et bord

Skriv til os hvis: du har en vits / en bog eller hjemmeside, du 
kan li’ / et favoritbibelvers / en spændende oplevelse / en 

kreativ idé eller en opskrift. 
Send det til Komfrit, Strømvej 9, 6240 Løgumkloster eller til

komfrit@lmbu.dk

Amager

HVEM HAR BEN, MEN KAN IKKE 
GÅ? OG MAD, MEN KAN IKKE 
SPISE?

GÅDE!

(Hvis du griner har du tabt!)

Salme 139, vers 14

“Jeg vil takke dig, 
fordi jeg er underfuldt 
skabt!”

-HANS, DU SKAL DELE SLÆDEN MED DIN LILLESØSTER!

-D
ET GØR JEG OGSÅ! JEG TAGER DEN N

ED
 AF BAKKEN

OG HUN
 TAGER DEN OP AF BAKKEN…

Tjek vores hjemmeside til børneklubben:

http://borneklubbenaslan.123hjemmeside.dk

En ung, smuk kvinde spurgte 
skosælgeren

-Hvad koster skoene?
-Et kys!

-Fint så kommer min 
bedstemor og betaler i 

morgen.

NYT FRA KLUBBERNE/VITSER

Komfrit nr. 110 Komfrit nr. 1 11

Kom frit frem! Skriv til os, hvis: Du har en vits eller en god ide, en bog eller en hjemmeside, du kan li´, et favoritbibelvers, en spændende 
oplevelse, en kreativ ide eller en opskrift. Send det til Komfrit, Strømvej 9, 6240 Løgumkloster eller til komfrit@lmbu.dk.

Inspiration: lav et billed med et motiv inspireret af bibelen.
Se hvordan på http://www.lmbu.dk/lm-kids

Vandede vitser og dÅrlige jokes

Vinderen af konkurrencen 
i Nådada Stjernedrys blev: 
Ruben Winther, Blom-
menslyst. Tillykke!

Blommenslyst



Komfrit nr. 1 13

 

Find forme af forskellig 

størrelse frem. Alt, som kan 

give isen en form, kan bruges 

- når bare det kan tåle frost. Og 

det kan både plastic, metal og 

det meste keramik.

 

Fyld lidt vand i bunden af 

formene - ca. en centimeter op 

af kanten.

 

Læg blade, bær eller andet fra 

naturen ned i vandet.

 

Læg en snor dobbelt. Slå en 

knude på de to løse ender, og 

læg knuden ned i vandet, så 

den fryser fast i figuren.

Sæt formene ud i frostvejr 

eller i fryseren, indtil de er 

frosset til is.

Hvis det er besværligt at få 

figurerne ud af formene, kan 

man forsigtigt hælde lidt 

varmt vand ud over ydersiden 

af formen.

Hæng figurerne i et træ 

udenfor vinduet. Når det bliver 

tøvejr, smelter figurerne 

langsomt og bliver til fanta-

si-figurer, der skifter form.

Brug frostvejret til 
at hjælpe dig med 

at lave kunst 
af is

AF 

ANETTE KJÆRGAARD

FOTOS AF

ANETTE KJÆRGAARD

AF 

BERIT LARSEN

1.

2. 3.

4.

5.

6.

7.

Se på kortet og få de løse brikker til at 
passe på de rigtige steder.

Hvor bor du?

1.

A B C D

E F G H

2.

3.

4.

5.

6.

7.8.

1: 5:
2: 6:
3: 7:
4: 8:

Løs opgaven nederst på siden og vær med i konkurrencen om en DVD. Se mere side 
14. Send svaret på mail til: komfrit@lmbu.dk eller med brev:  Komfrit, Strømvej 9, 

6240 Løgumkloster senest d. 1. marts.
Navn og alder: 

Adresse: 
Postnr. og by:

 
Svar: 1__ 2__ 3__ 4__ 5__ 6__ 7__ 8__

DIY/KONKURRENCE

Komfrit nr. 112 13



Komfrit nr. 114 Komfrit nr. 1

Vind en DVD!

Vær med i konkurrencen om DVD’en: Paddington. Lille Bjørn. Stort Even-
tyr. Løs opgaven på side 13 og send svaret på mail til: komfrit@lmbu.dk 
eller med brev:  Komfrit, Strømvej 9, 6240 Løgumkloster senest d. 1. marts.

Hat på - mon det 
kan gå? OK, siger børne-

ne nu.

Nu skal de slå kat-
ten af tønden.

Gulerødder - nej 
tak.

Slik - det var meget 
bedre.

Men fastelavnsboller 
er nu det bedste!

Ups, det er godt nok 
svært.

Hvor er hun sød. 
Hun kan godt lide 

mig.

Det er fastelavn. Børnene 
siger, jeg skal være ud-

klædt.

15

TEKST & FOTOS 

ANNE JENSEN

En talende bjørn rejser til storbyen London for at finde sig et nyt 
hjem. Men da han står alene på Paddington Station, begynder 
han at frygte, at bylivet alligevel ikke er noget for ham. Heldigvis 

møder han den rare Familie Brown. De giver husly og te. Og de giver 
ham navnet Paddington - opkaldt efter den station, de fandt ham 

på.  

Paddington har nu fundet sig et rart og trygt hjem. Snart bliver 
trygheden sat på prøve. En skummel dyreudstopper opdager den ta-

lende bjørn, og Paddington kommer i stor fare…
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Sobay og Sa’ad i Cambodja 2015
sobay har fået en ny ven. Hun hedder sa’ad – det betyder ”smuk” på 
khmer. Her på billedet kører de to gekkoer i en tuk-tuk. Det er en slags 
taxi i Cambodja. Når de er kørt helt frem til skiltet ”100.000 kr.”, har de 
nået målet. Vil du hjælpe dem med at nå det? At samle flere penge ind, 
så endnu flere børn i Cambodja hører om Jesus.

 

Pengene sendes sådan:
Kommer du i en lm Kids-
klub, kan I samle penge ind 
i klubben. Går du ikke i klub, 
kan du stadig være med. send 
pengene til reg. nr.: 2230 
konto nr.: 4385237451. Mærk 
indbetalingen med ”lm Kids 
missionsprojekt Cambodja”.

mis15.indd   19 12-01-2016   20:23:57
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Sobay og Sa’ad i 
Cambodja 2015

Landsindsamlingens mål for 2016 er 37.500 kr.

Sidste år samlede LM Kids og LM 
Between ca. 159.000 kr. ind til Cam-
bodja. Det er bare fantastisk! I skal 
have tusind tak for jeres arbejde. 
I har holdt Cambodiamiddag, og 
solgt hjemmelavede ting og meget 

mere. Nu bliver pengene brugt i 
Cambodja, så børn kan lære Jesus 
at kende som deres frelser. Det er 
bare det bedste. Nu vinker vi farvel 
til Sobay og Sa’ad, og siger goddag 
til Chicha fra Peru.

Guldfisken Esbjerg, LM-Kids Helsinge, Noas Ark Herning, Nexø Juniorklub, Børneklubben Regnbuen 
Aroskirken, Børneklubben Silkeborg, Club4 Ullerød, Ullerød Juniorklub, Haderslev Junior-/teenklub, 
Skjern Juniorklub, Klub One Way, Hillerød Frimenigheds Børnearbejde, Tarm Juniorklub, Tarm 
Børnklub Spiren, Juniorklubben Lemvig, Skjern Juniorklub, 4-Kids Nordvestkirken, Børneklubben 
Ølgod, Randerskirkens Børnekirke, Børnekredsen Holstebro, Vadehavskirkens Børneklub, Aakirkeby 
Juniorklub, Børneklubben Spiren Videbæk, M. og J. Olsen, Nexø Juniorklub Spiren,  Lærkeklubben 
Rækker Mølle, gave NN, Videbæk Teen.

AF JANNE BAK-PEDERSEN

TAK!

Pengene sendes 
sådan: 

Kommer du i en LM Kids-
klub, kan I samle penge ind 

i klubben. Går du ikke i klub, 
kan du stadig være med. Send 
pengene til reg. nr.: 2230 konto 

nr.: 4385237451. Mærk indbeta-
lingen med

 ”LM Kids Missionsprojekt 
Peru”.

MISSIONSPROJEKT 2015/2016

I Peru lever verdens største gnaver, 
kapivaren. De kalder den ”kongen 
over græsset”. Den er missionspro-
jektets maskot. Den har fået navnet, 
Chicha, fordi den er lige så sød at se 
på, som de bolsjer og den søde for-
friskende drik med samme navn, 
som laves i Peru.

Vi vil i projektet følge Chicha. Ind-
samlingsmålet for LM Kids er 37.500 
kr., og badeboldene vil blive farve-
lagt efterhånden, som der kommer 
penge ind til indsamlingen. Vil du 
hjælpe med at nå målet og få farver 
på alle badeboldene?
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D e n  g o d e  d r o n n i n g  E s t e r
Af Maria Legarth

I et land langt borte giftede en jødisk 
pige ved navn Ester sig med landets 
konge. Hun fortalte ikke kongen, at 

hun var jøde. En dag fortalte Dronning 
Esters onkel hende, at nogle af kongens 
mænd ville dræbe alle jøderne. Jøderne 

var meget bange.
”Du må tale med kongen.”

”Det kan jeg ikke,” sagde Ester. ”Jeg er 
bange.”

”Det bliver du nødt til,” sagde hendes 
onkel. ”Du er ikke i sikkerhed, bare 

fordi du er på slottet. Måske gjorde Gud 
dig til dronning, så du kunne redde dit 

folk!”
Dronning Ester bad til Gud, og det 

gjorde alle jøderne også. Gud gav Ester 
svar ved, at kongen lod hende få et ønske 

opfyldt.
Ester ønskede at holde en fest for 

kongen. Til festen blev kongen så glad 
for Ester, at hun igen måtte ønske lige, 
hvad hun ville. Ester bad kongen om at 
hjælpe sit folk, jøderne, og det gjorde 

han. På den måde viste Gud, at han har 
omsorg for os.

Esters bog kap. 1 til 10

GODNATHISTORIE/FIND 5 FEJL
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Tror du på Jesus?


