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Vind!

Tegneserie
Jonas løber sin vej! Væk fra Gud

Find to ens fisk og vind 
en fiskestang

Kagemand
Tarm Juniorklub og Aakirkeby Børneklub 
spiser Komfrit-kagemænd

Hold vejret!
Kaktus, søløver og flot natur i Peru
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BRUMLE/FAKTA

I HAVEN KAN MAN 
GYNGE. …OG LEGE I SAND-

KASSEN.

…OG SPILLE FOD-
BOLD.

SE, NU ER JORD-
BÆRRENE SNART 

KLAR TIL AT SPISE.
UHM, EN LÆKKER 

IS.
HER ER DEJLIGT!

JUBII – MÅÅÅÅL! UHH, DET ER 
KOLDT!

SOLEN SKINNER, SÅ 
JEG VIL UD I HAVEN.

TEKST & FOTOS 

KAMILLA ROAGER JUHL

I 2014 er der 150 drenge, der har fået navnet Jonas! 

22.390 drenge og mænd i Danmark hedder Jonas!

Navnet “Jonas” betyder “due” på hebraisk.

En due blev i Det Gamle Testamente sendt afsted af Noa, fra  
Noas ark, for at finde tegn på liv efter syndfloden (1 Mos 8,8-12).

Jonas bliver også sendt afsted af Gud for at få den store by 
Nineve til at vende om og tro på Jesus (Jonas 1,1). 

Jonas var under vandet i fiskens mave i tre dage. 

Mennesker kan i gennemsnit holde vejret under vandet i et minut. 

JONAS:150

Fakta om Jonas
AF CECILIE HAAHR LODAHL

 DET 
SØRGEDE GUD 
FOR! ALT ER 
MULIGT FOR 

GUD!

 GUD 
PASSEDE 
PÅ MIG! 
SÅ JEG 
KUNNE 

TRÆKKE 
VEJRET.

 SÅ DU TRAK VEJRET?! 
ET MENNESKE KAN ALTSÅ 

KUN HOLDE VEJRET ET MINUT 
UNDER VANDET. HVORDAN 

KUNNE DU TRÆKKE VEJRET I 
FISKENS MAVE?

“HEY JONAS! 
HVORDAN KUNNE DU HOLDE 

VEJRET UNDER VANDET I 
FISKENS MAVE I TRE DAGE?



Komfrit nr. 54 Komfrit nr. 5 5

T
E

K
S

T
 &

 T
E

G
N

IN
G

 JO
H

A
N

N
E

 K
JÆ

R
 S

V
E

N
D

S
E

N



Komfrit nr. 56

Havdyret på mission 
for Gud

INTERVIEW/ANDAGT

Komfrit nr. 5 7

G u d  k a l d e r  p å  d i g
Af Anne K. Jensen

Jonas fik en opgave fra Gud. Du skal 
gå til byen Nineve og fortælle om 
mig. Gud ville frelse mennesker i 

den store by, fordi han elskede dem. 
Gud brugte en fisk, for at den opgave 

skulle lykkes. Meget underligt.
Også i dag ønsker Gud, at vi skal 

kende ham og tro på ham. Gud bruger 
stadig mennesker til den opgave. Det 

kan være en voksen i en børneklub 
eller en præst i en kirke. Og det kan 
være børn, der inviterer andre børn 

med på lejr eller til børneklub.
Gud har selv sagt, hvor vi kan finde 

ham. I bibelen. Når vi læser i den 
og hører fra den, så er det Gud selv, 

der taler til os. ”Når du råber til mig, 
vil jeg svare.” ”Når du kommer til 

mig, vil jeg aldrig vise dig bort.” Gud 
elskede menneskene i Nineve, og han 

elsker dig.

Gud talte direkte til havdyret. Det 
skulle sluge en mand, der svøm-
mede rundt på åbent hav.

Du skal sluge ham
Havdyret fortæller, hvorfor det 
pludselig spiste en mand:
Jo, jeg fik besked på det. Herren, 
min skaber, talte lige ind i mit øre. 
Han sagde: ”Svøm, så hurtigt du 
kan. Jeg styrer dig derhen, hvor du 
skal. Der er en mand i havet. Jeg vil, 
at du skal sluge ham og igen spytte 
ham op på land i god behold.” 

Stakkels fyr
Det var ikke nemt at være havdyr 
på særlig mission. Manden spræl-
lede helt vildt, slog og sparkede 
nede i min mave. Stakkels fyr. Gad 
vide, hvilke planer, Gud har med 
dig, siden du sådan får særbehand-
ling?

AF JANNE BAK-PEDERSEN

Manden 
sprællede 

helt 
vildt, 

slog og 
sparkede 
nede i min 
mave.



NYT FRA KLUBBERNE/VITSER
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Den heldige vinder af 
CD’en ”En fantastisk 
påske” blev: Oline 
Larsen. Tillykke!

(Hvis du griner har du tabt!)

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.

Vandede vitser og darlige jokes

Hvorfor kan man ikke spille 
fodbold med en hund?

GÅDE!

SVAR: Fordi den fælder

SVAR: Fordi han er dværg, og kun kan nå op til 
den tredje knap i elevatoren

En mand tager hver dag på 
arbejde. Om morgenen tager han 
elevatoren ned fra femte sal, 
hvor han bor. Hver aften tager 
han elevatoren op til tredje sal, 
og går resten af vejen op ad trap-
perne. Hvorfor gør han det?

GÅDE!

Silkeborg

RUNDBOLD FOR DE STØRRE BØRN.

Aakirkeby

INDSENDT AF KRISTOFFER IVERSEN

Børneklubbens 
fødselsdagsfest

fortalt noget fra bogen 
”Tre i et træ”, som de 
store børn havde fået i 
julegave. 
Til sidst fik vi slush 
ice og flotte ballondyr. 
Da forældrene kom, 
fik de en kop kaffe og 
kunne smage resterne 
af vores kagemænd. 
Sikke en fest!

TAK for kagemænd til 
Komfrit.
I børneklubben i 
Aakirkeby havde vi en 
dejlig fødselsdagsfest. 
Der kom 27 børn.
Vi spiste boller og vo-
res flotte kagemænd. 
Bagefter lærte vi 
fagter til Fadervor og 
hørte andagt om Guds 
gaver til os. Vi fik 

TEKST OG FOTOS VIBEKE BECH

Børnekirke -
Kirken ved Søerne

Når gudstjenesten er 
forbi, kan man blive 
lidt længere og spise 
sammen. Marius og 
Jonas hygger sig med 
franskbrød og safte-
vand.

I Silkeborg hedder 
LM`s frimenighed 
”Kirken ved Søerne”. 
Der er nemlig mange 
fine søer omkring 
Silkeborg, også nogle, 
man kan bade i!
Når der er gudstje-
neste, er der også ofte 
børnekirke. Børnene 
deles i to grupper - 
skolebørn og de, der 
ikke går i skole.
Vi synger og hører 
fortællinger fra Bibe-
len. Og så er det godt 
med noget bevægelse. 
Her er det stafet for de 
yngste og rundbold for 
de større børn. Der er 
også en forfriskning 
med kiks og frugt og 
tid til at tegne.
Nanna siger: Det er 
dejligt at høre historie, 
der er ægte. Det er 
næsten ligesom at se 
en film. Og så kan jeg 
lide at tegne.

TEKST OG FOTOS ANNE K. JENSEN

VI HØRTE ANDAGT

VI SPISTE BOLLER OG 

VORES FLOTTE KAGEMÆND

EN AF DE TO KAGEMÆNDTarm

TIL SIDST FIK VI SLUSH ICE 
OG FLOTTE BALLONDYR

MARIUS OG JONAS HYGGER 

SIG MED FRANSKBRØD OG 

SAFTEVAND

tjek den

TO HAJER SER 
EN SURFER. 

DEN ENE UDBRYDER: 
– HVOR SER DET LÆK-

KERT UD! 
DEN ANDEN SIGER: 
– OG SÅ BLIVER DEN 
ENDDA SERVERET PÅ 

ET FAD!

TID TIL AT TEGNE

AKSEL R. WEJSE, 8 ÅR

NANNA (TIL HØJRE) SIGER: 

DET ER DEJLIGT AT HØRE 

HISTORIER

STAFET FOR DE YNGSTE

TAK FOR KAGEMAND. DEN SMAGTE GODT.
HILSEN FRA TARM JUNIORKLUB



Du skal bruge en avis. 
Læg avisen med folden væk fra dig. 

DIY/KONKURRENCE

Komfrit nr. 5 11

Løs opgaven nederst på siden og vær med i konkurrencen om en fiskestang. Se mere 
side 12. Send svaret på mail til: komfrit@lmbu.dk eller med brev til: Komfrit, 

Strømvej 9, 6240 Løgumkloster senest d. 1. oktober.

Hvilke to fisk er ens?

Svar: ___ og ___

11Komfrit nr. 510

Find to ens fisk

A

B

C

D

E

F
Leg med din båd:
Mal den i flotte farver.
Hvis du har et vandløb 
i nærheden, kan du 
og dine venner lave 
kapsejlads, og se 
hvilken båd, der sejler 
hurtigst.

Hvilken båd er stær-
kest?
- Fyld en balje med 

vand
- Sæt jeres skib i 

vandet
- Fyld sten i skibet, en 

efter en
- Tæl hvor mange sten 

skibet kan bære, før 
det synker

- Det skib, der kan 
bære flest sten uden 
at synke, er det 
stærkeste

Lav din egen 

bad 
af avispapir

Find midten og fold hjørnerne ind 
til midten. 

Fold den nederste del op. Du skal 
kun tage halvdelen af avisen. Vend 
hele avisen om og fold den igen op.

Fold hjørnerne ind så det bliver et 
kvadrat. 

Nu kan du åbne avisen som en hat. 

Fold den nederste del op så det 
bliver til en trekant. 

Åbn den og fold de to hjørner, du 
lige har foldet ind mod hinanden. 

Vend avisen og gør den igen til en 
trekant. Du kan nu åbne den som 
en hat.
 

Tag fat i de øverste flapper og hiv.

Nu har du en avispapirbåd.

TEKST OG FOTOS 

KAMILLA ROAGER JUHL

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

VIND!
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Vind en DVD!

Vind en fiskestang

Vær med i konkurrencen om en fiskestang. Løs opgaven på side 11 og send 
svaret på mail til: komfrit@lmbu.dk eller med brev til: Komfrit, Strømvej 
9, 6240 Løgumkloster senest d. 1. oktober.

Komfrit nr. 5 13

Navn og alder: _____________________________

Adresse: _________________________________

Postnr. og by: ______________________________

Svar: ___ og ___
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Redaktør

Redaktionssekretær/grafiker

Redaktion

R e d a k t i o n

Komfrit fejrer 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
Raketten er fyldt op, og derfor har vi blandt 
alle navnene trukket lod om én, der skal 
have en fødselsdagsgave.

RAKETTEN

Halfdan Nyvang Legarth, 
Hillerød

Niels Christian Kristesen, 
 Haderslev

Mia-Maja Birkmose Ipsen, 
Videbæk 

Rakel Skovholm Kronborg, 
Rækker Mølle

Anton Hvergel,
Videbæk

Magnus Andersen, 
Aakirkeby

Rasmus Klindt Petersen,
Bylderup Bov

Sofie Amalie Petersen, 
Bylderup Bov

Emil Petersen,
Bylderup Bov

VINDER
Noa Jensen,

Skjern
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MISSIONSPROJEKT

Hold vejret!
AF JANNE BAK-PEDERSEN OG PETER-JAN TEUNISSEN 

Landsindsamlingens mål for 2016 er 37.500 kr.

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 Missions-
projekt Peru”.

 Børneklubben Spiren i Tarm, Klub 4 i Ullerød, Krusbjerg Børneklub, Påskelejren Hemmet Strand, 
Noas Ark i Herning, Børneklubben Silkeborg, Søndagsskolen i Toftlund, 

Klub One Way i Herning, LM-Kids Åbenrå, Hemmet Strand påskelejr, Børneklubben i Ølgod, Noas 
Ark i Herning, Vorgod-Barde Børneklub, Hillerød Frimenigheds Børnekirke, Guldfisken i Esbjerg. 

Børne- og juniorklubbernes indsamlinger bliver registreret som gaver til henholdsvis 
LM Kids og LM Between indsamlingerne. På www.lmbu.dk/peru kan du se 

oplysninger om LM Betweens indsamling.

TAK!

Der er nu indsamlet 12.009 kr. til LM Kids’ missionsprojekt. Pengene vil 
blive brugt til en ny legeplads, der hvor de peruvianske børn tager på lejr.

Peru

Der er meget 
ørken. kaktussen 

er højere enD 
mig!

Peru har meget 
flot natur. her er 

jeg På tur i 
bjergene.
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Tænk, hvis du kun måtte trække 
vejret om natten?
Kæmpekaktussen i Peru er meget 
sjov. Den ”holder vejret” hele dagen 
for ikke at ”svede”. Om natten, hvor 
det er koldere, da ”ånder” den, og 

derfor kan den vokse ude i den 
gloende, varme ørken. 
Peter-Jan har også set søløver. 
Tænk, de holder også vejret. Det 
gør de under vand. De kan lukke 
deres næsebor i, som små døre. 

Komfrit nr. 5 15

uDe veD kysten 
kan man blanDt anDet 

se søløver.

byen arequiPa 
ligger lige veD en 

vulkan, Der heDDer 
misti.

500



Tror du på Jesus?


