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TEKST & FOTOS CAMILLA LARSEN

DIY/INTERVIEW

2

Du skal bruge:  
En stor bunke tørre efterårsblade

En frysepose

Kulørt karton

En saks

Tape

To elastikker

Blad-ugle
• Gå en tur i skoven og saml 

en masse blade. Hvis de er 

våde, skal de ligge og tørre, 

inden du bruger dem.

• Fyld en frysepose godt 

op med blade og tape den 

sammen nederst, så den 

kommer til at kunne holde 

balancen.

• Sæt elastikker om de øver-

ste hjørner af posen, så der 

opstår et par ører.

• Klip øjne, næb og kløer ud af 

karton i de farver, du synes. 

Sæt det fast på poserne med 

tape bag på kartonen. Hvis 

du synes, kan du også klippe 

et par vinger og tape fast. 

Komfrit nr. 6

HER ER HVAD DU 

SKAL BRUGE.
KLIP ØJNE, NÆB OG KLØER UD AF KAR-
TON.

SÆT KARTONEN FAST MED TAPE.

DE FÆRDIGE UGLER. 

1.

2.

3.

4.

5.
R
ig
tig

 god fornojelse!
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Tre børn fra Aabenraa 
Børneklub er blevet 
stillet spørgsmålet: 
”Hvilke gaver har du 
fået af Gud? 

Benjamin, 6 år
Vi har fået den gave, at 
vi må tro på Gud, og at 
Gud er kommet ind i 
vores hjerter. 
Jeg har også fået den 
gave, at jeg er god til at 
spille rundbold. Og så 
har jeg også et hjem. 
Det er jeg glad for.

Alberte, 7 år
Jeg har fået et brev, 
hvor der står, at jeg må 
tro på Gud. Vi har fået 
Gud, Jesus og Hellig-
ånden som gave. 
Jeg takker fordi, jeg er 
god til håndbold, og jeg 
har et hus at bo i. Jeg 
er også glad for at leve 
i 2016. Og så får vi altid 
nogle penge, som vi 
kan bruge til at hjælpe 
andre.

Roseline, 8 år
Jeg har fået mit liv. Og 
jeg har fået min mor 
og far og storesøster. 
Jeg har også fået den 
gave, at jeg er god til at 
skrive. Og vi har fået 
gaven, at vi må bede til 
Jesus, og at vi kan gå i 
skole og til børneklub.

Gaver fra Gud
AF ANNE LODAHL

TRO hjem

penge

mor

skole

rundbold

far
jesus
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Komfrit nr. 64

A n t o n s  f ø d s e l s d a g
Af Malene Iversen

Anton havde haft en supergod fød-
selsdag og lå nu og snakkede med 

mor. Han havde fået en bog af faster, 
dinosaurklistermærker af søster 

Karen, en lille guitar af bedstefar og 
legeværktøj af mor og far. 

Anton var glad. 
Mor sagde så noget mærkeligt: ”Vil 
du høre om de gaver, jeg har fået?” 

Anton var lidt forvirret, for det havde 
ikke været mors fødselsdag. 

Hun fortalte så: Jeg fik dejlig lasagne, 
solskinsvejr og min mobil kom til at 
virke igen. Så har jeg fået blomster i 

haven, hvor dig og din søster elsker at 
lege. Ja - I er også gaver.” 

Mor forklarede: ”Ligesom du får 
gaver på din fødselsdag, fordi vi 

elsker dig, så giver Gud os gaver hver 
dag, fordi han elsker os.” 
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ANDAGT/OPGAVE

Gav
er fra 

Gud

Gav
er fra 

GudGav
er fra 

God
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TEGNESERIE 

i

TEKST BERIT LUND LARSEN

TEGNINGER HELLE HØEG

Gud hjaelper Elias

Du kan læse beretningen i Bibelen i 1. Kongebog kapitel 17 vers 1-16

Elias var profet i Israel. 
Kongen i landet var 

ond og ville ikke høre 
på GUD. Derfor skulle 
Elias sige til kongen: 

Der kommer ikke regn 
igen, før GUD befaler, 

at det skal regne. 

Kongen blev vred på Elias, og Elias gemte 
sig ved bækken Kerit.

Men GUD havde 
ikke glemt Elias. 
Hver dag sendte 
GUD ravne med 
kød og brød til 
Elias.
En dag blev det 
så tørt i landet, 
at der ikke var 
mere vand i 
bækken Kerit. 

GUD sagde til Elias: 
Gå, jeg har bedt en 
enke i Sarepta om at 
sørge for dig. 
Da Elias kom derhen, 
så han en enke gå og 
samle brænde. 
Elias sagde: ”Vil du 
give mig noget brød?”

Enken sagde: ”Jeg har ikke 
mere brød, kun lidt mel og 
lidt olie i krukken. Nu vil jeg 
bage det allersidste brød til 
mig og min dreng.”
Elias sagde: ”GUD vil sørge 
for dig og din søn. Din olie 
i krukken og dit mel skal 
ikke slippe op, før GUD igen 
sender regn. 
Elias og Enken og Drengen 
spiste brød og mel og olie-
krukken slap ikke op, før det 
igen begyndte at regne. 

GUD sørgede for Elias og Enken og Drengen.
Vær ikke be-
kymrede for 

noget, 
men sig 

altid Gud tak 
og læg jeres 
ønsker frem 
for ham i bøn.
Filipperbrevet kapitel 4 

vers 6
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Du kan finde rækkefølgen med 
pilene og farvelægge tegningerne.
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(Hvis du griner har du tabt!)

HVAD ER EN 
NØGLERING?

SVAR: EN GENIAL 
OPFINDELSE, DER 

GØR DET MULIGT AT 
MISTE ALLE SINE 

NØGLER PÅ EN 
GANG.

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.

Løsningen på Find 5fejl side 5

Vandede vitser og darlige jokes

Hvad har fire ben og er menne-
skets bedste ven?

GÅDE!

SVAR: Sofaen

INDSENDT AF KRISTOFFER IVERSEN

NYT FRA KLUBBERNE/VITSER

Komfrit nr. 68

Den heldige vinder af 
CD’en ”En fantastisk 
påske” blev: Oline 
Larsen. Tillykke!

selvfølgelig også få en 
kagemand. Tilbuddet 
gælder for 2016. Skriv 
til komfrit@lmbu.dk 
og hør mere!

Hvis jeres klub har 
et abonnement på 
Komfrit, kan I få en 
kagemand. Alle nye 
klubber, der opretter 
et abonnement kan 

Kagemand Gav
er fra 

God

UHM... EN KAGEMAND

Lille Ole er i badeland med 
sin mormor. Da han ser to 

ældre damer i et boblebad, 
løber han skrigende hen til 

sin mormor: - Mormor, vi må 
skynde os ud! – Hvorfor det, 

Lille Ole? 
– De koger gamle damer her!

Hvad har Rip 
Rap og Rup til 

fælles med prins 
Christian?

 - De har begge 
en onkel Joakim.

Hvorfor bader heste 

ikke i floder? De vil ikke 
kaldes 

flodheste
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BRUMLE/OPSKRIFT

TRÆERNE ER SÅ 
HØJE.

SE, DER VOKSER 
SVAMPE PÅ 

TRÆSTUBBEN.

KUK KUK, KAN DU 
FINDE MIG?

HELE FAMILIEN ER I 
SKOVEN!

VI TA’R LIGE EN 
SLAPPER HER PÅ 

BÆNKEN.

JEG ELSKER TRÆER.

JEG LEGER, AT DET 
VÆLTEDE TRÆ ER 
EN FLYVEMASKINE.

JUBII – VI KAN 
LØBE OG LEGE.

JEG ELSKER AT GÅ 
TUR I SKOVEN.

TEKST & FOTOS 

KAMILLA ROAGER JUHL

TEKST ANNE K. JENSEN 

FOTOS KATRINE JENSEN

Måske er du så heldig at 
have et æbletræ i haven.
I september og oktober 
er mange æbler klar til at 
blive plukket og spist.
Du kan også altid købe 
æbler i et supermarked.
Æblekager kan spises 
året rundt! Prøv selv at 
lave en. De smager bare 
godt. 

Rå æblekage
Skræl og riv æblerne. 
Læg de revne æbler i en 
glasskål - i flere lag - 
med knuste makroner 
indimellem.
Pisk fløden og læg den 
over æblekagen. Du kan 
måske pynte med lidt re-
vet chokolade. Værs´go!

Æblekage med 
smuldredej
Du skærer æblerne i 
både. Fordel dem i et 
ovnfast fad og drys med 
sukker og kanel. Læg 
smuldredejen over og bag 
den midt i ovnen ved 180 
grader i ca. 45 minutter.
Server med creme 
fraiche eller vaniljeis. 
– Mums!

Til en lille kage skal du 
bruge:
4-5 æbler + drys med 
sukker og kanel
Smuldredej - det hele 
blandes sammen
1 dl. mel
65 gr. margarine
¾ dl. sukker 

Komfrit
restaurant

okt. 2016

blekagereA

11Komfrit nr. 6
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Du kan lave et 
pindsvin af ler og 
bog. Du skal bruge:

Dekorationsler
Bog (det er frøene fra 
bøgetræet, du kan 
samle dem på jorden 
under bøgetræerne 
her i efteråret)
Hobbyøjne

Pindsvinet i haven
TEKST & FOTOS 

KAMILLA ROAGER JUHL

Vi har et pindsvin 
i vores have. Vi har 
aldrig set det, men vi 
har set de små lorte, 
den har lagt på græs-

plænen! 
Nu hvor det snart 
bliver vinter, har 
vores pindsvin sikkert 
fundet et dejligt 

lunt sted at gå i hi. 
Pindsvinet sover hele 
vinteren. 
Ruben har lavet en 
seng af blade ligesom 

pindsvinet. De er 
dejlige bløde og 
varme.

Form leret i en 
aflang form med en 
spids snude.
Sæt øjne på. 

Sæt bogene fast i 
leret med den åbne 
ende opad.
Lad den tørre. 

Stil den til pynt i 
vindueskarmen eller 
uden for din dør. 
Den kan tåle at stå 
udenfor, bare den 
ikke bliver våd!

...BOG, SOM DU KAN 
FINDE I SKOVEN.

DU SKAL BRUGE LER OG HOBBYØJNE... OG SÅ HAR DU ET PINDSVIN!

















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.

Astrid Bernhard Engmark, 
Helsinge

Villads H. Bernhard,
Helsinge

Tabitha S. Kronborg, 
Skjern

Roseline Bentin Lauridsen,  
Aabenraa

Emilie Schou Rahr, 
Rødekro

Oline Fredsgaard Larsen,  
Vejby

Anna Krüger Boll, 
Rødekro

Lilia Fredsgaard Larsen, 
Vejby

Philip Wiwe Beck-Hansen, 
Aabenraa

VINDER
Christoffer Linde Nygaard, 

Aabenraa
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MISSIONSPROJEKT

Kom indenfor!
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”.

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.

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

Jeg hedder Juan. 
Mit arbeJde er 

at være præst i 
kirken.

velkoMMen i 
peruansk kirke! det 
er anderledes end i 

danMark.
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Der er gudstjeneste i Peru. Der er 
masser af musik. Jeg kan høre en 
panfløjte og nu en guitar. De spiller 
meget hurtigt. 
Så begynder de at synge. Hvad er 

nu det? Jeg forstå ikke noget. Nåh! 
Peter-Jan siger, det er spansk. Det 
er deres sprog. Han fortæller mig, 
at de er meget glade her i kirken i 
Peru. Glade for alt det, Jesus har 
givet dem.  
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der er 
gudstJeneste. her 

er danskere og 
peruanere saMMen.

Jeg kan lide at 
lave kristen Musik 

Med peruanske 
venner.
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Tror du på Jesus?


