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AF RASMUS BRØGGER NAJBJERG 

FARVE MATHIAS H. PEDERSEN



På kortet kan du se de steder, hvor LM Kids 
har sommerlejre. Tjek dem ud og find en 
lejr der passer til dig. 

Voel

LEJR/KAGEMAND/OPGAVE

Komfrit nr. 410 Komfrit nr. 4 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@lmbu.dk eller Komfrit, Strømvej 9, 6240 Løgumkloster.

Hvad skal man ikke tage 
med på sommerlejr?

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

Vejby

Virksund Kursuscenter
virksund.dk

Sommerlejren Hemmet Strand
hemmet-lejr.dk

Solbakken
 www.solbakken-lejr.dk

HvideKilde
hvidekilde.dk

Lejrcenter 
Birkedal
Birkedal-lejren.dk

Sildestruplejren

LM Lejren
lm-lejren.dk

Skal du på 
sommerlejr?

FOTOS ANNE K. JENSEN

Sandkasselejr 10.-12. juni
Sandkasselejr 17.-19. juni
Pigelejr 25.-27. juni
Drengelejren 28.-30. juni 
Fælleslejr 1.-4. juli

Minilejr 25.-26. juni
Juniorlejr 27. juni-2. juli
Børnelejr 3.-6. juli
Børnelejr 27.-30. juli
Juniorlejr 31. juli-4. august
Minilejr 6.-7. august

Juniorlejr 25.-29. juni
Børnelejr 2.-5. juli
Drengelejr 1.-6. august

Børnelejr 26.-28. juni
Juniorlejr 29. juni-2. 
august

Kyllingelejr 18.-19. juni
Børnelejr 25.-28. juni
Juniorlejr 28. juni-2. juli

Jubiii
 - 

sa
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VI HAR FÅET DET NYE KOMFRIT

Komfrit-kagemand
I Voel Børneklub har de fejret det nye 
Komfrit med at spise en Komfrit-
kagemand.

UHM - DET SMAGER GODT!

KAGEMANDEN

Børnelejr 25.-28. juni
Juniorlejr 28. juni-3.juli

Småbørnslejr 18.-19. juni
Børnelej 25.-28. juni
Juniorlejr 30. juni-3. juli
Fælleslejr 5.-8. juli
Småbørnslejr 6.-7. august



BRUMLE/KONKURRENCE

Komfrit nr. 4 13

Løs opgaven nederst på siden og vær med i konkurrencen om et skateboard. Se mere 
side 14. Send svaret på mail til: komfrit@lmbu.dk eller med brev til: 

 Komfrit, Strømvej 9, 6240 Løgumkloster senest d. 20. september.

Hvor mange solstråler er der?

Svar: ______ 

13Komfrit nr. 412

Ha’ en dejlig

Brumle vil gerne til Bobletræf. Kan du hjælpe ham med at finde vej?

SOMMER

Tæl solstråler



B a n g e  o m  n a t t e n
Af Lene V. Jensen

Jesus og disciplene havde haft en lang 
dag sammen med mange mennesker. 

Om aftenen ville han være alene for at 
bede, så han sendte disciplene i forvejen 

i en båd. På turen over søen blev det 
stormvejr. Midt om natten kom én 

gående på vandet hen mod båden. Di-
sciplene blev bange. Var det et spøgelse? 
Nej, det var Jesus, der kom gående ud til 
dem. ”Vær ikke bange, det er mig,” sagde 
Jesus og steg op i båden. Disciplene blev 

trygge, for nu var Jesus hos dem.

Guds løfte: Du behøver 
ikke at være bange. Jesus 

er hos dig - altid. 

Komfrit nr. 41414

Vind et skateboard

Vær med i konkurrencen om et skateboard. Løs opgaven på side 13 og send 
svaret på mail til: komfrit@lmbu.dk eller med brev til:  Komfrit, Strømvej 
9, 6240 Løgumkloster senest d. 20. september.

Komfrit nr. 4 15

Navn og alder: _____________________________

Adresse: _________________________________

Postnr. og by: ______________________________

Svar: ______

Gummyz riptide skateboard. 53,3 cm x 15,2 cm. Anbefalet aldersgruppe seks år og opefter. Maks vægt 50 kg
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DIY
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Sjov
med 
sabebobler

 
TEKST & FOTOS 

BERIT LUND LARSEN

Lav sæbeboblekunst
Sommer og sæbebobler hører sammen. Her kan du se, hvordan du 
kan bruge sæbebobler til at lave kunst. Det er super sjovt, og hvis du 
øver dig, kan du få sæbeboblerne meget store – selv med et sugerør.

Sådan gør du: 
Hvis ikke det blæser for meget, er det bedst at stå udenfor. Men du 
kan også let være indenfor med sæbeboblekunsten. Husk at tørre 
spildt maling op, inden det er tørt. 

Bland i et engangskrus en klat akrylmaling med opvaskemid-
del, ca. dobbelt så meget sæbe, som maling. Hvis det er svært at 
lave sæbeboblerne, hælder du bare mere opvaskesæbe i. Husk 
du skal ikke bruge vand.  

Dyp sugerøret ned i sæbe-malingen, og pust forsigtigt sæ-
bebobler gennem sugerøret ned mod papiret. Sæbeboblerne 
sprænger på papiret og giver flotte mønstre. 

Hvis du vil kan, du skære kunstværkerne i stykker og lime dem 
på kulørt karton, så har du de flotteste sæbeboblekunstkort.

 

Du skal bruge: 
Akrylmaling 
Opvaskesæbe
Sugerør
Engangskrus eller lignende
Hvidt papir – akvarelpapir eller bare 
almindelig printerpapir 
Hvis du vil lave ramme på dine kunst-
værker, skal du bruge noget kulørt kar-
ton og en limstift

Det er super 
sjovt, og hvis 
du øver dig, 

kan du 
få sæbe-

boblerne me-
get store
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R e d a k t i o n

- Mor, får skolelærere løn?
- Ja, selvfølgelig!
- Snyd! Det er jo os, der gør 
alt arbejdet.

Dommeren: Jørgen, hvorfor stjal du bilen?
Jørgen: Fordi jeg skulle skynde mig på arbejde.
Dommeren: Hvorfor tog du så ikke bussen?
Jørgen: Er du gal? Sådan én har jeg slet ikke kø-
rekort til!

Hos lægen:
- Doktor, jeg 
er begyndt at 
huske dårligt!
- Hvornår star-
tede det?
- Hvornår star-
tede hvad?

Endnu en gang hos lægen: 
- Doktor, doktor, jeg går rundt 
og tror, jeg er en hund.
- Hvor længe har De troet det?
- Lige siden jeg var en hvalp!

Hvad vejer du?
- 42 kg med briller
- Hvad vejer du så uden?
- Aner det ikke. Jeg kan 
ikke se det på vægten!

VITSER/KONKURRENCE/KOLOFON

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

Halfdan Nyvang Legarth, 
Hillerød

Niels Christian Kristesen, 
 Haderslev

Mia-Maja Birkmose Ipsen, 
Videbæk 

Noah Jensen, 
Skjern

Anton Hvergel,
Videbæk

Magnus Andersen, 
Aakirkeby

Rasmus Klindt Petersen,
Bylderup Bov



Tror du på Jesus?


